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1. „Długa droga” – zabawa bieżna. 

Dziecko pokonuje długą drogę, aby odwiedzić babcię i dziadka. Rodzic krótkimi poleceniami 

opisuje wędrówkę, np.: idziemy pod górę – stawiamy długie kroki, biegniemy.  

Dziecko odpowiednio reaguje: wspina się na górki (robi długie kroki), biegnie, maszeruje, 

odpoczywa (siad skrzyżny) i znów rusza w trasę.  

2.  „Dzień Babci i Dziadka” – utrwalenie wierszy dla babci i dziadka. 

 

Wiersz o babci i dziadku. 

 

Idzie babcia, tup, tup, tup. 

Obcasikiem stuk, stuk, stuk. 

A za babcią hop, hop, hop 

skacze wnuczek, wnuczka w trop. 

Idzie dziadek tup, tup, tup. 

Do drzwi puka puk, puk, puk. 

Otwierajcie szybko drzwi,  

bo za wami tęskno mi. 

 

Wiersz „Kto tam?”- Wanda Chotomska  

 

Kto tam? – pyta rodzic 

Wnuczek i wnuczka.  

Do kogo? – pyta rodzic 

Do babci i dziadka  

niosą kwiaty z przedszkola  

i ptaszek siedzi w kwiatkach.  

Ten ptaszek to kukułka.  

Kukułka zaraz wykuka,  

ile całusów dostaną  

dziadkowie od wnuczki i wnuka. 

 

3. „Cukierki dla babci i dziadka” – zajęcia matematyczne, przeliczanie cukierków 

wyciętych z papieru (załącznik nr 1), dzielenie po równo.  

 

Dziecko koloruje na wybrane kolory 8 cukierków z załącznika nr 1.  

Rodzic wycina dziecku cukierki.  

Rodzic przygotowuje 8 wyciętych cukierków oraz dwa talerzyki.  

 

Rodzic mówi, musimy posegregować cukierki dla babci i dziadka.  

Rodzic prosi, aby dziecko rozdzieliło wszystkie cukierki po równo dla babci i dziadka  

(na talerzykach).  

Dziecko przelicza cukierki na każdym talerzyku i sprawdza, czy na każdym z nich jest  

ich tyle samo.   



Następnie dziecko ma za zadanie ułożyć na jednym talerzyku dwa cukierki, a na drugim ułożyć 

tyle samo. Rodzic prosi o głośne przeliczanie cukierków na obu talerzach.  

Następnie dziecko ma za zadanie ułożyć na jednym talerzyku trzy cukierki, a na drugim ułożyć 

tyle samo. Rodzic prosi o głośne przeliczanie cukierków na obu talerzach.  

 

4. Utrwalenie piosenki pt. „Życzenia dla Babci i Dziadka”. 

(dzieci uczą się jej w przedszkolu      , piosenka została dołączona do zajęcia) 

I etap - Bardzo proszę, aby rodzic czytał dziecku po jednym zdaniu piosenki, następnie 

powtarza samo dziecko.  

II etap - rodzic z dzieckiem wspólnie powtarzają tekst całej piosenki.  

III etap - puszczamy dziecku piosenkę, dziecko próbuje śpiewać. 

( w przedszkolu na słowach la, la, la, la, la, la, la gramy na grzechotkach i dzwoneczkach – 

dziecko może naśladować grę na tym instrumencie, na słowach żyj nam sto lat – dzieci 

podnoszą rękę do góry      ) 

 
Piosenka „Życzenia dla Babci i Dziadka” 

 

Dziś dla naszej babci zaśpiewamy tak:  

„La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!  

Niech nasza piosenka wielką radość da,  

la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!  

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,  

la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!  

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!”.  

 

Dla naszego dziadka zaśpiewamy tak:  

„La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!  

Niech nasza piosenka wielką radość da. 

la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!  

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,  

la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!  

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!”.  

 

 

MISIE PAMIĘTAJCIE, ŻE DZIŚ MAMY „DZIEŃ BABCI”,  

A JUTRO BĘDZIE „DZIEŃ DZIADKA” – PAMIĘTAJCIE O SWOCIH 

KOCHANYCH BABCIACH I DZIADKACH.  

MOŻECIE WYKORZYSTAĆ WCZORAJSZE WIERSZYKI  

I POWIEDZIEĆ JE SWOIM BABCIOM I DZIADKOM       

 
 

 



Wiersz o babci 

 

Gdy zabawki porozrzucam, 

moja mama złości się, 

a gdy nie chcę ich pozbierać, 

wtedy już jest bardzo źle. 

Ale babcia mi pomoże 

poukładać klocki w mig. 

Za to wszystko, droga babciu, 

chcę ci podziękować dziś! 

 

 

Wiersz o dziadku 

 

Gdy zabawka się zepsuje, 

tata mało czasu ma, 

dziadek sam ją zreperuje, 

naprawioną wnet mi da. 

I zabierze mnie na spacer, 

gdy jest ładny ciepły dzień. 

Za to wszystko, drogi dziadku, 

dziś Ci podziękować chcę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  


