
Grupa VII 

 

TEMATYKA TYGODNIOWA: Młodsi i starsi 

 

 

 

CZWARTEK 20.01.2022 r. 

TEMAT DNIA: Zabawy z babcią i dziadkiem 

 

1. Powitanka 

Dzień dobry, witam wszystkich Was! - machamy prawymi rękami. 

Zaczynamy, bo już czas. - wysuwamy do przodu raz prawą, raz lewą nogę 

Jestem ja, jesteś ty, - podajemy rodzicowi najpierw prawą, potem lewą rękę  

Razem to jesteśmy my. - 3 klaśnięcia oburącz w dłonie rodzica. 

2. „Taniec z gazetami”- ilustracja utworu A. Mozarta „Eine kleine nacht 

musik”  



Każde dziecko otrzymuje gazetę, którą porusza dowolnie w rytm muzyki. Na przerwę 

w muzyce dzieci wykonują kolejne polecenia: 

- wystukaj na gazecie ten rytm (rodzic podaje rytm) 

- usiądź na gazecie 

- chwyć gazetę bez użycia rąk 

- stań na gazecie na jednej nodze 

- rozerwij gazetę na pół 

- zrób z gazety kulkę i wrzuć do pojemnika (może być dowolna rzecz, do której 

dziecko może celować}. 

https://www.youtube.com/watch?v=hcpM0yN7p0c 

 

3. Wiersz „Bawimy się” – rozmowa o spędzaniu czasu z dziadkami na 

podstawie opowiadania. 

Bawimy się! 

Małgorzata Górna 

Bardzo lubię bawić się z dziadkami, bo dziadkowie zawsze mają świetne pomysły na 

zabawy. 

W ostatnią niedzielę po obiedzie odwiedzili nas babcia Kasia i dziadek Kazik. 

Przynieśli sernik, którym się raczyliśmy, a później rozmawialiśmy o tym, jak bawiły 

się dzieci dawniej.  

Babcia Kasia powiedziała, że za jej dzieciństwa dzieci wcale się nie nudziły. 

Spędzały dużo czasu  z  rówieśnikami,  śpiewały,  tańczyły  i  rozmawiały.   

A  ulubioną  zabawą  babci  z  tamtego  czasu jest ciuciubabka. 

Nie  znałem  jej!  Dlatego  gdy  dziadek  Kazik  zawiązał  Zosi  oczy  chusteczką,   

a  ona,  niczego  nie widząc, musiała kogoś złapać, zacząłem cieszyć się tak głośno, 

że od razu mnie chwyciła.  

I potem to ja musiałem kogoś znaleźć. To nie było trudne – odszukałem babcię po 

zapachu perfum. 

https://www.youtube.com/watch?v=hcpM0yN7p0c


Po  ciuciubabce  bawiliśmy  się  w  inne  zabawy,  które  zaproponowała  Zosia.   

Z  zawiązanymi  oczami zgadywaliśmy, jaki to przedmiot, posługując się tylko 

dotykiem. 

– Piłka! – odgadłem, gdy jej dotknąłem, ale miałem trudności z rozpoznaniem 

herbatnika. 

Następnie  z  zawiązanymi  oczami  smakowaliśmy  różne  produkty  i  mieliśmy  

zgadnąć,  co jemy. Z jabłkiem poszło mi świetnie, podobnie z pomidorem, gorzej było 

z kalarepą. A dziadek wysmarował sobie całą buzię miodem, bo ciągle nie mógł go 

odgadnąć. Babcia żartowała, że dziadek udawał, bo bardzo lubi miód. Ile było 

śmiechu! Dawno się tak nie bawiłem! 

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania rodzica:  

Kto przyszedł w odwiedziny do dzieci? Jaką zabawę zaproponowali dziadkowie 

wnukom jako pierwszą i na czym ona polegała? W jakie inne zabawy się bawili? Jak 

się czuł chłopiec z opowiadania? A wy w co chętnie bawicie się z dziadkami? 

 

 

 

4. „Wyjazd do babci i dziadka” – animacja muzyczno-ruchowa bajki. 

 

Rodzic czyta bajkę, a dziecko naśladuje. 

 

Zbliża się Dzień Babci i Dziadka. Zosia zrobiła kwiatki (dziecko naśladuje kichnięcie) 

z kolorowej bibuły (dziecko szeleści bibułą) i namówiła rodziców, żeby pojechali 

pociągiem na wieś (dziecko naśladuje głosem stukot pociągu - fu-fu-fu, pach-pach). 



Wszyscy wsadzili bardzo ciężkie torby do wagonu (dziecko sapie z coraz większym 

natężeniem) i ruszyli w drogę. Pociąg rozpędzał się (gra na grzechotkach lub 

tamburynie) i gnał coraz szybciej (dziecko w coraz szybszym tempie potrząsa 

instrumentem). Zosia obserwowała wszystko co działo się za oknem (dziecko rusza 

głową i rozgląda się po różnych miejscach pokoju). Długie patrzenie znużyło ją, 

zaczęła ziewać (dziecko ziewa) i zasnęła (dziecko imituje zasypianie). Kiedy się 

obudziła pociąg wjeżdżał powoli (dziecko miarowo uderza dłońmi o podłogę) na 

stację w Bajkowicach, gdzie mieszkała babcia z dziadkiem. Na miejscu dziadkowie 

powitali ich z radością (dziecko podskakuje z radości). Zaprosili, aby weszli do domu 

(dziecko miarowo tupie nóżkami). Zosia złożyła życzenia babci i dziadkowi (dziecko 

naśladuje cmoknięcie) i wręczyła kwiatki (kichnięcie), napiła się soku 

pomarańczowego i wyszła z domu. Na podwórku panował wielki hałas (dziecko 

głośno krzyczy). Wracając do domu usłyszała jeszcze szczekanie psa 

(dziecko naśladuje szczekanie). 

 

5. Piosenka  do nauki na pamięć - „Moja babcia i mój dziadek". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo8B3gEC-SY 

 

1. Moja babcia i mój dziadek 

to wspaniali są dziadkowie 

Dziadek mnóstwo zna zagadek, 

babcia bajkę nam opowie. 

 

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie 

takich bajek i zagadek 

jakie wnukom opowiada, 

moja babcia i mój dziadek 

 

2. Poprosimy naszą babcię 

babciu z tajemniczą miną 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo8B3gEC-SY


opowiadaj swoją bajkę 

a za każdym razem inną. 

 

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie... 

 

3. Posadzimy teraz dziadka 

na fotelu wiklinowym 

Dziadku powiedz nam zagadkę 

całkiem nową prosto z głowy. 

 

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie.. 

 

6. Laurka dla babci i dziadka z papierowych pasków 

Zachęcamy Was do zrobienia laurki dla Waszej Kochanej Babci i Dziadka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwL9gXbjEiI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwL9gXbjEiI


7. Kolorowanki dla chętnych dzieci 

 



 

 

 



 

 


