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styczeń  

TYDZIEŃ 3.: nIEch każDY sIę DowIE – kochamY was 
DZIaDkowIE 

 
Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Ewelina Śliwa, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: babcIa I DZIaDEk – kTo To TakI?

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Kartka z kalendarza” – rozmowa na temat świąt obchodzonych 21 i 22 stycznia. Giełda pomy-
słów na obchodzenie tych dni oraz na prezenty dla babci i dziadka.

2. „Magiczną piłeczkę mam” – zabawa słowna z darem 1. Nauczyciel rzuca do kolejnych dzieci 
piłeczkę, a dziecko, które złapie piłkę, kończy zdanie: Magiczną piłeczkę mam, teraz dziadkowi/
babci dam. (S. Kustosz).

3. „Kto to jest?” – wypowiedzi dzieci na temat babć i dziadków na podstawie przyniesionych 
z domu fotografii. Zachęcanie do wypowiedzi na temat wspólnych spotkań z dziadkami, ich ulu-
bionych zajęć, sposobów spędzania czasu z wnukami. Urządzenie w sali „Galerii zdjęć naszych 
dziadków i babć”.

4. „Spacer z babcią i dziadkiem” – zabawa orientacyjno-porządkowa z darami 1, 1.2 i 1.1. Dzieci 
dobierają się w trójki, każde z nich przyjmuje określoną rolę: dziecka, babci i dziadka. Nauczyciel 
rozkłada na dywanie sznurówki, tworząc „kałuże”, rozkłada klocki z daru 1.1, które są kwiata-
mi oraz piłeczki z daru 1, które będą lodami. Dzieci spacerują po dywanie, omijając rozłożone 
dary, a na określone hasło odpowiednio reagują, np. dzieci wskakują do „kałuży”, babcie zrywają 
kwiaty, dziadkowie jedzą lody. Robimy zamiany, aby każde dziecko z trójki mogło odegrać każdą 
postać.

5. Wysłuchanie wiersza T. Fiutowskiej pt. „Kim jestem?”.

Dla mamy jestem synem,
dla taty też.
Dla Ciebie jestem bratem
– to dobrze wiesz.
Dla prababci jestem prawnukiem.
Dla babci i dziadka wnukiem bez „pra”.
Kim jestem dla innych?
Ha!
Dla Tomka jesteś kolega.
On dla Ciebie też.
Dlaczego? Nie mówi przecież do mnie kolego.
No wiesz?
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Dla pani w przedszkolu
jesteś starszym zuchem…
dobrze, że już dla nikogo
nie jesteś… maluchem.

Rozmowa na temat pokrewieństwa i drzewa genealogicznego na podstawie ilustracji. Budowa-
nie własnych prostych drzew genealogicznych przez dzieci z darów 7 i 8 – figury z daru 7 to po-
szczególne osoby: dziadkowie, rodzice i dzieci, a patyczki z daru 8 to gałęzie i pień drzewa.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: kwIaTY Dla babcI I DZIaDka

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Kwiaty dla babci i dziadka” – zabawy matematyczne z darami:

–  układanie łodyg kwiatów od najniższej do najwyższej z patyczków z daru 8,
–  układanie kwiatów z określonej liczby płatków (według wylosowanej cyfry lub działania mate-

matycznego),
– tworzenie bukietów poprzez rozwiązywanie zadań na dodawanie lub odejmowanie, np.: 

W Twoim bukiecie są 3 kwiaty czerwone i 4 żółte. Ile jest razem ? Ułóż swój bukiet.

2. „Zbieramy kwiaty” – zabawa muzyczno-ruchowa z elementami matematycznymi z darem 1 lub 
darem 1.1. Nauczyciel rozkłada na dywanie piłeczki, a dzieci przy muzyce spacerują między nimi. 
Na określony sygnał dzieci zbierają kwiaty dla babci i dziadka. Przeliczanie, ile kto zebrał kwiatów, 
porównywanie kto ma więcej, a kto mniej.

3. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: babcIu, DZIaDku, coŚ wam Dam…

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Słuchanie opowiadania I. Salach pt. „Najlepszy prezent”. 

Kasia i Piotruś bawili się w swoim pokoju. Kasia budowała wysoką wieżę z klocków, natomiast 
Piotruś bawił się swoją ulubioną kolejką. Nagle do pokoju weszła babcia.
– Ale bałagan. Kto to posprząta?
– Później posprzątamy – odpowiedziały dzieci.
– No dobrze, bawcie się, a ja na chwilę wyjdę do sklepu. To może trochę potrwać – zaniepokoiła 
się – zostaniecie sami?
– Tak, nie martw się, mamy doskonałą zabawę – uśmiechnął się Piotruś.
Po chwili dzieci usłyszały zamykane drzwi. Babcia wyszła.
– Piotruś… – zaczęła nieśmiało Kasia. – A może posprzątamy?
– Coś ty! – obruszył się Piotruś. – Przecież zabawa dopiero się zaczyna.
– Tak, ale… – ciągnęła Kasia – dzisiaj jest Dzień Babci, a ona ma tyle pracy. Może pomożemy 
jej, zamiast się bawić.
Piotruś spojrzał na Kasię, był zły. – „Z dziewczynami to tak zawsze! – myślał rozgoryczony. – Nie 
można się z nimi bawić”. Po chwili jednak zmienił zdanie. – Rzeczywiście… babcia ma tyle na 
głowie, trzeba jej pomóc!
– Dobra! Powycieraj kurze z półek, a ja poukładam książki.
Zabrali się razem do pracy i po chwili zabawki stały równo na półkach.
– Zobacz! Na podłodze jest tyle papierków i okruchów z ciastek.
– Zamiotę podłogę – zawołał Piotruś i już pobiegł po miotełkę do kuchni. – No teraz może być 
– odetchnął zadowolony.
– Ale zobacz, wczoraj dziadek trzepał chodnik, a już jest brudny. Nie wytarłeś dobrze butów 
przed wejściem do domu.
– Wytrzepię go, jest taki mały, że dam sobie radę – powiedział Piotruś.
– To ja wypiorę bluzkę, którą namoczyła babcia – dodała Kasia.
I znowu zabrali się raźno do pracy. Gdy Piotruś wrócił z chodnikiem, Kasia zdążyła wyprać bluz-
kę i chowała w kuchni naczynia do szafy.
– To ja zamiotę jeszcze podłogę w kuchni – dodał Piotruś.
– A co to? Babcia już wróciła? Tak szybko?
– Jak tam zabawa? Nie dłużyło wam się? – zawołała od progu.
Dzieci stały w przedpokoju zadowolone. Piotruś wziął od babci zakupy, a Kasia przyniosła kap-
cie.
– Co to, nie bawicie się? – zdziwiła się babcia. – Dlaczego macie takie tajemnicze miny?
– Sama zobacz – powiedziała Kasia.
Babcia rozejrzała się po mieszkaniu i aż klasnęła w ręce: zabawki poukładane, podłogi zamie-
cione, chodniczek wytrzepany, bluzka uprana. A kuchnia – jaka czysta!
Moje kochane zuchy! – zawołała babcia, przytulając dzieci.
– Babciu… – zaczął nieśmiało Piotruś. – Mama wyjechała, no a my nie mamy dla Was żadnego 
prezentu…
– Ależ dzieci – przerwała babcia – to jest najlepszy prezent na świecie!
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2. Rozmowa na temat opowiadania: W jaki sposób dzieci pomogły babci? Dlaczego babcia uznała 
porządki zrobione przez dzieci za najlepszy prezent? W jaki sposób Wy pomagacie babci i dziad-
kowi? Wypowiedzi dzieci na temat prezentów i obdarowywania bliskich osób.

3. „Kolorowe serwety dla babci i dziadka” – ozdabianie obrazka przy użyciu darów.

4. „Wyszywamy serwetę dla babci i dziadka” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Dzieci 
tańczą przy muzyce, a w przerwie zamieniają się w igły, które podskakują w wygrywany przez 
nauczyciela rytm, szyjąc serwetę.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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cZWARTEK: TaŃcZYmY I ŚPIEwamY Dla babcI I DZIaDka!

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Słuchanie i nauka refrenu piosenki pt. „Kochamy Was” (muz. i słowa: B. Forma). Wypowiedzi 
dzieci na temat nastroju, tempa piosenki. Powtarzanie fragmentów tekstu za nauczycielem w po-
danym rytmie.

1. Czy wy wiecie moi mili, czy wy wiecie, 
Ile babć i dziadków jest na całym świecie. 
Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają, 
Więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą. 

Ref.: Kochamy Was, kochamy całym sercem 
I radości chcemy dać Wam jak najwięcej. 
Nasze buzie uśmiechnięte 
Dziś życzenia ślą przepiękne. 
Żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto. 

2. Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają, 
Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają. 
Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy, 
Głośno teraz podziękować chcemy Wam. 

Ref.: Kochamy Was…

3. Babcia bardzo często mamę zastępuje, 
Zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje. 
Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy, 
Babcia, dziadek za to zawsze mają czas. 

Ref.: Kochamy Was…

2. Układanie z darów obrazków do słów refrenu – według pomysłów dzieci.

3. „Dla babci i dziadka” – nauka prostego układu tanecznego według inwencji nauczyciela.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: DZIEŃ babcI I DZIaDka w PrZEDsZkolu

Przebieg dnia:

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu: 

• spotkanie z babciami i dziadkami, 
• inscenizacja przygotowana przez dzieci, 
• wręczenie samodzielnie wykonanych prezentów, 
• poczęstunek.


