
 

 Tematyka kompleksowa : Babcia i dziadek . 

 

 

20-21-01-2022 czwartek-piątek 

Temat dnia : Prezenty dla babci i dziadka . 

 

 

 Dzień dobry kochane Tygryski poruszajcie się na początek.  
 

1.Poranna gimnastyka.  

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

2. Słuchanie wiersza H. Łochockiej  „Dla babci” 

„Dla babci” 

Kalendarz 

ma kartek wiele: 

czarne -  na co dzień , 

czerwone – w niedzielę. 

Zrywam dzisiaj kartkę . Znowu zwykła strona! 

 

Lepsza na Dzień Babci  

byłaby zielona , 

albo żółta , słoneczna, pachnąca jak róża …. 

Zrobię ci kalendarz , Babciu kiedy będę duża ! 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


3. Rozmowa na temat wiersza , R zadaje pytania do wysłuchanego 

wiersza : 

-Co to jest kalendarz?                                                                                

-Czemu kolory kartek w kalendarzu są różne ? Co oznaczają ?                       
-Jakie kartki byłyby najlepsze waszym zdaniem na Dzień Babci                       

i Dziadka?                                                                                                  

- Co wnuczka zrobi dla babci? 

4. „Zagadki dziadka” – trening inteligencji językowej. 

 R. pyta dzieci: W co lubicie się bawić z dziadkiem?  Moj dziadek 

wymyślał dużo zagadek – bardzo lubiłam je rozwiązywać. 

Posłuchajcie kilku z nich i spróbujcie odgadnąć. 

Całą noc chodzę… Rankiem się trudzę, 
dzwonkiem ludzi do pracy budzę. (budzik) 

 

Do snu układa słońce, a budzi gwiazd tysiące. (noc) 
 

Pod dowództwem kapitana 

płynie po morzach i oceanach. (statek) 
 

Na dole – dwie nogawki, a na górze pasek. 

Chłopcy je noszą zawsze, a dziewczynki – czasem. (spodnie) 
 

Chociaż mam zęby, to nic nie jadam. 

Za to fryzury piękne układam. (grzebień) 
 

 5.„Czy dużo wiem o mojej babci?” – quiz, odpowiadanie na 

pytania.  

R . zadaje dzieciom pytania dotyczące ich babć. Za każdą odpowiedź 

dziecko może wziąć jedno serduszko z koszyczka 

(zakładamy, że każda odpowiedź dziecka będzie poprawna).  
 

Pytania: 

- Jak ma na imię twoja babcia?                                                                   
- Co umie ugotować twoja babcia?                                                              



- Jak pomagasz swojej babci?                                                                   

- Czy lubisz przytulać się do babci? 

 

6. „Robot dla babci lub dziadka ” – zabawa konstrukcyjna            

z wykorzystaniem klocków  dostępnych  w domu . 

R  mówi: Zbudujemy robota, który będzie pomagał babci , dziadkowi 
w rożnych pracach. Dzieci nadają imię gotowemu robotowi.  

 

7.Praca plastyczna . 

 Kochane Tygryski na koniec przesyłam kilka propozycji 

niespodzianek dla kochanych dziadków , my z pewnością                          
w przedszkolu mamy do zrobienia korony dla naszej Babci i Dziadka. 

Pozdrawiam serdecznie , pani Jagoda 

  
 

 
 



 



 


