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ŚRODA: 19.01.2022 r. 

TEMAT DNIA: Przyjęcie dla Babci i Dziadka 

 

1. Ćwiczenia ruchowe: 

 - zabawa „Ciasto dla babci” – dziecko z rodzicem tworzą parę. Rodzic leży na brzuchu, 

dziecko klęczy przy nim i delikatnie naciska poszczególne części jego ciała. Potem 

następuje zmiana. 

- zabawa „Spacer z dziadkiem” – rodzic jest dziadkiem a dziecko wnuczkiem 

(wnuczką). Dziadek prowadzi wnuczka (chód w przysiadzie) na spacer. Potem 

następuje zmiana ról. 

- zabawa „Naśladujemy panią” – dziecko naśladuje ruchy nauczyciela, np.: stanie na 

prawej nodze, stanie na lewej nodze, podskoki obunóż, klaskanie pod uniesionym 

kolanem itp. 

- zabawa „Pomagam babci i dziadkowi” – rodzic podaje czynności, jakie wykonują 

dzieci, pomagając babci i dziadkowi. Dziecko powtarza czynność kilka razy. 

 

 

 



2. „Co można robić z babcią i dziadkiem”- rozmowa z dziećmi na podstawie ich 

doświadczeń na podany temat. 

Zachęcanie do wypowiedzi na bliskie dziecku tematy. 

 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Będąc z babcią lub dziadkiem, co robisz najczęściej?; 

- Co chciałbyś robić ze swoim dziadkiem lub babcią?; 

- Jeśli lubisz być z dziadkiem lub babcią, to dlaczego?; 

- Jaka jest twoja ulubiona zabawa, w którą się bawisz z babcią lub dziadkiem?; 

- Najczęściej chodzę z dziadkiem… 

- Gdy jestem u babci i dziadka ,to… 

- Kocham moją babcię i mojego dziadka za… 

 

 

 

                                       

 



3. „List do babci” – masażyk M. Bogdanowicz 

Dziecko z rodzicem tworzą parę, jedno z nich siada w siadzie skrzyżnym i pochyla się 

do przodu -  udaje maszynę do pisania. Drugie siada z szeroko rozstawionymi nogami 

za daną osobą. 

 

Kochana babciu        Dłonią masujemy plecy dziecka – „wygładzamy papier listowy” 

KROPKA.                      Naciskamy palcem plecy dziecka. 

Piszę ci, że                    Naciskamy wszystkimi palcami plecy dziecka. 

Mamy w domu kotka. 

KROPKA.                      Naciskamy palcem wskazującym plecy dziecka. 

Kotek chodzi,                Palce wędrują po plecach, udając marsz. 

Kotek skacze,               Naciskamy otwartą dłonią na plecy. 

Kotek drapie,                Delikatnie drapiemy paznokciami. 

Kotek chrapie.              Opieramy głowę na plecach, udajemy chrapanie. 

Składamy list,               Krzyżujemy ręce. 

Naklejamy znaczek      Dotykamy czoła dłonią. 

I zanosimy na pocztę.  Kładziemy się na plecach dziecka. 

 

Wiersz – masażyk powtarzamy, a dziecko zamienia się z rodzicem miejscem. 

 

 

4. Przyjęcie dla babci i dziadka – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic proponuje zabawę w organizowanie przyjęcia dla babci i dziadka. Na początek 

rodzic z dzieckiem ustala dla ilu osób przygotowują przyjęcie (6 osób), a następnie 

mówią, co będzie potrzebne: talerzyki deserowe, filiżanki, serwetki, widelczyki do 

ciasta, cukier w kostkach. Na dywanie ustawiają stolik, wokół niego 6 krzesełek, a na 

nim 6 sztuk talerzy deserowych, filiżanek itp. Dziecko przelicza, czy dla wszystkich 

wystarczy. Rodzic stawia na stoliku  „tort” – koło zbudowane z 6 części oraz talerz  

z 12 „ciasteczkami” (mogą to być klocki). Zadaniem dziecka jest posegregowanie 

smakołyków tak, aby każdy z gości dostał tyle samo. 

 

 

 

 



5. Kolorowanki dla chętnych dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


