Grupa 6-latki „Muchomorki”
PIĄTEK dn. 21.01.2022r.

Temat: DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Cele: Budowanie więzi z rodziną – rozwijanie ekspresji plastycznej.
1. Wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych w CP, s. 31.
2. Wysłuchanie opowiadania Moniki Niewielskiej „Kto jest bardziej zmęczony?” –
rozmowa na temat treści utworu.
3. Zajęcia plastyczne nt. Malowanie farbami „Kwiaty dla babci i dziadka” (format
kartki A3).
4. Ćwiczenia językowe „Życzenia dla babci i dziadka”, np. dzieci formułują
życzenia, które by chciały złożyć babci i dziadkowi (np. Kochana babciu, kochany
dziadku życzę wam zdrowia, uśmiechu i miłych chwil). Można recytować wierszyk
pt. „Po co są babcia i dziadek?” i zaśpiewać piosenkę „Kiedy babcia była mała…”
(dzieci umieją zaśpiewać z melodią, a także znają tekst wiersza).
Maciejka Mazan
„Po co są babcia i dziadek?”
Po co są babcia i dziadek?
To bardzo łatwe pytanie.
Babcia na przykład jest po to,
by mówić do mnie „kochanie”.
Dziadek na pewno jest po to,
by ze mną śpiewać piosenki
i mnie zabierać do kina
lub czasem do cukierenki.
Co lubią babcia i dziadek?
Lubią się ze mną spotykać,
brać mnie na spacer do parku
i różne książki mi czytać.
I to się świetnie złożyło.
A czemu świetnie? Czy wiecie?
Bo ja też babcię i dziadka
lubię najbardziej na świecie!
„Kiedy babcia była mała” – piosenka
Kiedy babcia była mała
To sukienkę i fartuszek krótki miała.
Małe nóżki, chude rączki,
i lubiła jeść cukierki oraz pączki.
I co, i co, że babcia nam urosła,

że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co, i co to ważne, że mam babcię,
że bardzo kocham ją
i śpiewać lubię z nią.
A gdy dziadek był malutki.
To nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody
no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody.
I co, i co, że dziadek urósł trochę,
że lat ma trochę więcej
niż dwa plus trzy plus osiem.
I co, i co, to ważne, że mam dziadka,
że bardzo kocham go
i lat mu życzę sto.
Dawno temu babcia z dziadkiem
w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie,
a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.
I co, i co, że trochę nam urośli,
że nie są dzieciakami,
że ważni z nich dorośli.
I co, i co, to ważne że są z nami,
niech żyją długi czas
i zawsze lubią nas.

5. Łączenie się z dziadkiem i babcią telefonicznie oraz zrobienie upominku w postaci
zaśpiewania piosenki i recytacji wiersza podanych powyżej (pamiętaj o laurce!).

