
Środa 19.01.2022r. 

Temat dnia: Święto Dziadków 

1. Co robię z dziadkami? – odgadywanie zagadek przedstawianych za pomocą 

pantomimy.  

Dziecko na zmianę z rodzicem przedstawia za pomocą pantomimy czynność, którą 

najbardziej lubi wykonywać z babcią lub z dziadkiem. Rodzic odgaduje o jaką czynność 

chodzi (następuje zamiana ról).  

2. Karta pracy, cz. 3, nr 32 

Dziecko: 

− rodzic odczytuje dziecku imiona dziadków, umieszczone w ramkach pod obrazkiem, 

− odszukuje imiona w tabeli i koloruje kartoniki z odpowiednimi imionami, 

− wypowiada życzenia, jakie Olek i Ada składają swoim dziadkom w dniu ich świąt, 

− rysuje serca po śladach, wewnątrz dużych serc 

−  rysuje małe serca według wzoru. 

3. Nasi dziadkowie mają święto – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby 

Psotny prezent. 

Z tym prezentem na Dzień Babci było mnóstwo zamieszania. Mama spytała: – Jesteś 

pewien, synku, że babcia marzy o takim podarunku? 

– Na sto procent – zapewnił Olek. 

 – Ada, pamiętaj, że to ma być niespodzianka dla babci. Nie zdradź, co jest w środku – 

poprosił siostrę. 

Ada zasłoniła usta dłonią na znak, że nie piśnie nawet słowa, ale ledwie weszła do domu 

dziadków, nie wytrzymała. – Babciu, mamy dla ciebie prezenty! Cieszysz się? Zrobiłam ci 

korale z plasteliny. Olek niczego nie zrobił, bo on ma... 

– Niespodziankę – w porę przerwał jej Olek. 

Ostrożnie postawił pudełko na stole w salonie. – Zgaduj, babciu, co jest w środku – 

uśmiechnął się tajemniczo. 

Babcia przyjrzała się pudełku z każdej strony i zdziwiła się na widok kilku małych dziurek. 

– Hm... Co tam może być? Ciepłe kapcie na zimę? Wełniany szalik? Łyżwy? – zgadywała, 

zgadywała, ale nie zgadła. – Zdradź tajemnicę, Olku, bo nie wytrzymam z ciekawości – 

poprosiła. 

– To twoja nowa przyjaciółka! – powiedział z dumą Olek i rozwiązał czerwoną wstążkę. 

Pudełko drgnęło jak żywe. Dziadek, który siedział przy stole i pił kawę, aż się zakrztusił. 

– Spakowałeś panią Krysię do pudła? Niemożliwe! – wykrzyknął. 



Olek przewrócił oczami. Pani Krystyna była najnowszą przyjaciółką babci, lecz nawet Ada 

nie uwierzyłaby, że dorosłą kobietę można zmieścić w niedużym pudełku. 

– Otwieram – uprzedziła babcia. 

Jednym ruchem rozpakowała prezent i klasnęła z radości. Niestety, nie zdążyła przywitać 

się z tajemniczą przyjaciółką, bo ta wyskoczyła z pudełka, odbiła się od półmiska, 

przewróciła cukiernicę i uciekła do kuchni. Chwilę później dobiegł stamtąd straszny hałas. 

Pac! Pac! Coś spadło na podłogę i toczyło się w różne strony. Olek pierwszy wybiegł  

z salonu i pierwszy przewrócił się na rozsypanych orzechach i kasztanach. Aż jęknął, gdy 

uderzył pupą o podłogę. Za nim biegł dziadek, też nadepnął na toczące się orzechy  

i kasztany i, fik. Po chwili także Ada leżała obok nich. Tymczasem z kuchni wybiegła 

maleńka, ruda koteczka. Hop, odbiła się od brzucha Olka, przeskoczyła nad głową dziadka 

i już była z powrotem w salonie. Mama i babcia wybuchnęły śmiechem. 

– Szybka jest – sapnął Olek. 

– Aż za szybka. To na pewno nie jest pani Krysia – stwierdził dziadek. 

– Ada, nie zbliżaj się do kotka, pamiętaj, że masz alergię – powiedziała mama. 

Kocim psotom nie było końca. Nowa przyjaciółka babci obgryzła jeszcze liście z kwiatka i 

wysypała ziemię z doniczki. Dopiero gdy ściągnęła na siebie serwetę z komody, ucichła. 

Po pysznej kolacji dzieci chciały się pożegnać z koteczką, ale gdzie ona jest? 

Nie wiadomo. Wszyscy włączyli się do poszukiwań. W końcu Olek znalazł ją w salonie na 

komodzie. Zwinięta w kłębuszek, spała w ulubionej czapce dziadka, pomrukując rozkosznie. 

– Ada, prosiłam cię, abyś trzymała się od kotka z daleka – powiedziała mama. 

– A niech to z taką przyjaciółką! – westchnął dziadek. – Wolę już panią Krysię. Nie skacze 

mi nad głową i nie sypia w mojej czapce, gdy przychodzi do nas w odwiedziny. 

– Ale nie umie tak mruczeć, dziadku – zapewnił go Olek, ukradkiem rozcierając obolałą 

pupę. 

• Rozmowa na temat opowiadania (ilustracja do opowiadania). 

Dziecko przygląda się ilustracjom w książce. Opowiada, jak Olek i Ada obchodzili Dzień Babci 

i Dzień Dziadka. 

4. Zabawa ruchowa Odwiedziny. 

(Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki do marszu.) 

Dziecko maszeruje w rytm nagrania muzyki – idzie w odwiedziny do domu dziadków. Na 

przerwę w muzyce naśladuje ruchem czynności, w jakich może pomóc babci i dziadkowi, np. 

ściera kurze, podlewa kwiaty, odkurza, zmywa talerze. 

5. Karta pracy, cz. 3, nr 33, 34 



Dziecko: 

− dzieli rytmicznie nazwy prezentów dla babci i dziadka Olka i Ady, 

− rysuje, co chciałoby dać swoim babciom i dziadkom, 

−rysuje odwrócone serca po śladach, rysuje wewnątrz dużych serc małe serca według 

wzoru, 

− słucha wiersza M. Terlikowskiej Nasza babcia,  

− mówi jaka jest babcia z wiersza,  

− opowiada o swojej babci ,  

− rysuje kwiaty dla babci po śladach, koloruje je. 

6. Utrwalanie piosenki „Kraina Babci i Dziadka” 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dyscyplina. Woreczek dla dziecka, bębenek, 

trójkąt. Dziecko swobodnie maszeruje, podrzucając i łapiąc woreczek.  

Na sygnał rodzica – uderzenie w bębenek – natychmiast zatrzymuje się  

w miejscu i stoi nieruchomo do czasu, aż rodzic zagra na trójkącie. Jeśli w chwili, 

gdy usłyszało uderzenie bębenka, nie miało w rękach woreczka, bo upadł na 

podłogę, nie podnosi go. Może to zrobić dopiero wówczas, gdy usłyszy dźwięk 

trójkąta. 

• Zabawa taneczna Serduszka dla dziadków. Kolorowe paski krepiny dla dziecka, 

odtwarzacz CD, nagranie muzyki tanecznej. 

Rodzic daje dziecku kolorowe paski krepiny. Włącza nagranie muzyki tanecznej. 

Dziecko wykonuje własne improwizacje taneczne. Na przerwę w muzyce układa  

z pasków krepiny serduszka. 

 


