
Piątek 21.01.2022r. 

Temat dnia: Wizyta Dziadków 

1. Utrwalanie piosenki „Kraina Babci i Dziadka” 

2. Karta pracy, cz. 3, nr 39 

Dziecko: 

− opowiada, jak Ada i Olek pomagają babci i dziadkowi, 

− rysuje po lewej stronie karty obrazki przedstawiające, jak pomaga swojej babci, a po 

prawej stronie, jak pomaga swojemu dziadkowi, 

− rysuje szlaczek ułożony z serduszek. 

3. Geometryczne niespodzianki dla dziadków – zajęcia matematyczne. 

• Układanie obrazka z figur geometrycznych według wzoru. 

(Obrazek, na którym znajduje się szalik wykonany z figur geometrycznych, kartka, kredki) 

Rodzic pokazuje obrazek, na którym znajduje się szalik wykonany z figur geometrycznych. 

Informuje dziecko, że zrobił go jako niespodziankę dla swoich dziadków. Prosi, aby 

dziecko policzyło, ile figur geometrycznych i jakiego koloru było mu potrzebnych do 

wykonania szalika. Daje dziecku kartki i kredki. Dziecko na kartkach rysuje np. czerwony 

trójkąt, obok umieszcza odpowiednią liczbę kresek. W ten sam sposób oznacza pozostałe 

figury. Następnie podaje swoje wyniki. 

Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania. 

• Odszukiwanie w domu wybranych figur geometrycznych. 

(Pudełko, kartoniki na których są narysowane figury geometryczne) 

Dziecko losuje z pudełka jeden kartonik, na którym jest narysowana figura geometryczna. 

Pokazuje rodzicowi, a następnie poszukuje przedmiotu, który ma taki sam kształt. Dziecko 

nazywa figurę. 

• Geometryczne niespodzianki dla babci i dziadka 

(Pudełko z figurami geometrycznymi wyciętymi z papieru kolorowego z poprzedniego 

zadania.)  

Dziecko wyjmuje z pudełka różnokolorowe figury geometryczne. Układa z nich 

niespodziankę dla babci i dziadka według własnego pomysłów, np. kolorowy koc. Liczy 

figury tak jak w poprzednim ćwiczeniu. Określa, których figur jest więcej, których mniej, 

a których tyle samo.  

4. Karta pracy, cz. 3, nr 40–41 

Dziecko: 

- koloruje odpowiednio układankę z figur, 



− koloruje fragmenty figur po prawej stronie tak, aby wyglądały jak figury po lewej 

stronie, 

− rysuje szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie. 

5. Zabawa ruchowa z elementem pełzania – Tunel z krzesełek. (Krzesła). 

Rodzic wspólnie z dzieckiem ustawia kilka krzeseł jedno za drugim. Krzesła tworzą tunel, 

który dziecko pokonuje czołgając się. 

6. Nagranie piosenki i wiersza dla Babci i Dziadka na dyktafon – przesłanie 

Dziadkom nagrań z okazji ich święta      .  

Proszę o przesłanie nagrania - tylko fonia (głos) także do nauczyciela nr tel. 508295120 

– WhatsApp, Messenger lub mailowo: bulawa.aleksandra@gmail.com .  

Nadesłane nagrania zostaną umieszczone na przedszkolnej stronie internetowej.  
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