
Drodzy Rodzice!  W związku z decyzją Sanepidu niektóre dzieci zostały objęte kwarantanną domową. 

Dla wszystkich dzieci, które pozostają w domu przygotowałam propozycje różnych zabaw, zadań oraz 

aktywności. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę pomogę Wam w tym trudnym dla nas wszystkich 

czasie. Dla dzieci, które nie są na kwarantannie istnieje możliwość opieki w grupie łączonej.  

Pozdrawiam wychowawca gr I Katarzyna Hałasa. 

 

Propozycja zajęć dydaktycznych dzień 20-21.01.2021 

Czwartek  temat ,,Moja babcia i mój dziadek’’ 

 

1. Zabawa ruchowa,, Powiedz i dotknij’’ - Dzieci stoją i naśladują rodzica. Rodzic nazywa i 

pokazuje różne części ciała, a dzieci stoją i naśladują ruchy rodzica. Później zamieniamy się 

rolami. Jeśli nastąpi pomyłka wykonujemy zadanie np.. Przysiad, podskok itp..  

2. Zabawa ,, Co zniknęło?’’ przed dzieckiem kładziemy 3 małe przedmioty, np.; klocek, 

samochodzik, plastikowe zwierzątko. Dziecko przygląda się zgromadzonym przedmiotom i 

starają się je zapamiętać. Dziecko odwraca się i zamyka oczy rodzic chowa jeden z 

przedmiotów. Mówimy ,,co zginęło’’. Dziecko się odwraca i zgaduje, który przedmiot został 

schowany. Powtarzam kilka razy. 

3. Ćwiczenia przy muzyce Tuptaj, maluszku – Pan Miłosz. Zapraszam do wspólnego wykonania 

ćwiczeń gimnastycznych. Miłej gimnastyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=_cht9rDfYXg 

TUPTAJ, MALUSZKU - PAN MIŁOSZ 

4. Wypowiedzi dzieci o ich dziadkach na przygotowanych zdjęciach. Zabawa słowna ,, Kto to jest 

babcia i kto to jest dziadek’’. Wyjaśnienie znaczenia słów babcia i dziadek. Na koniec prosimy 

je, aby zapamiętały, że : Babcia to mama mojej mamy lub mojego taty. Dziadek to tata mojej 

mamy lub mojego taty. 

 

5. Polecam piosenkę na dzień babci i dziadka na występ. 

Babciu, droga Babciu - piosenka dla dzieci na Dzień Babci i Dziadka - Babadu TV 

 

Proszę pamiętać, że są to tylko propozycje. Życzę miłej zabawy 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_cht9rDfYXg
https://www.youtube.com/watch?v=MkxUdQGQTFQ


 

 

 

PIĄTEK temat ,,Laurka dla babci’’ 

1. Gimnastyka buzi i języka- zapraszam do ćwiczeń usprawniających buzie i język dzieci. 

https://wordwall.net/pl/resource/995123/gimnastyka-buzi-i-j%C4%99zyka 

2. Wysłuchanie i nauka na pamięć wierszyka Doroty Gellner Dla babć i dziadków  

PĘDZĄ WNUKI ULICAMI  

Z OGROMNYMI LAURKAMI. 

TE LAURKI PEŁNE KWIATÓW  

SĄ DLA WSZYSTKICH BABĆ I DZIADKÓW. 

Rozmowa nawiązująca do wiersza. Jaki prezent przygotowały wnuki dla babć i dziadków. Co to jest 

laurka. Zabawa językowa - dzieci wymyślają zdrobnienia słów; babcia i dziadek. 

3. Piosenka ,,Pięta , kciuk i klaszczemy’’ M.Z. Tomaszewskiej. 

Zapraszam do wspólnego wykonania śpiewania oraz naśladowania ruchów w piosence. 

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

4. Wykonanie laurki dla babci i dziadka - proszę o narysowanie kształtu serca i ozdobienie 

szablonu cekinami, kolorowa bibułą, karkami poszarpanymi lub plasteliną. Praca twórcza 

dzieci. 

5. Wesoła piosenka dla babci i dziadka do posłuchania dla maluszków.  

 

wesola piosenka dla babci i dziadka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyrEYiGKCxc
https://www.youtube.com/watch?v=2NuR2rL5x6M

