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Nauczanie zdalne 

20.01.2022 r., czwartek 

Temat kompleksowy: Śpiewamy dla babci i dziadka 

Cele:  
• Wyrabianie poczucia rytmu. 
• Utrwalenie poznanej piosenki. 
• Umuzykalnianie dzieci.  

• Prowadzenie obserwacji i wyciągania wniosków podczas wykonywania zabawy 

badawczej. 

 

1. Śpiewanie piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZQ1pueLhKw  

I. Włos na głowie ułożony, 

puder pięknie położony,  

to babcia kochana. 

modne dżinsy i bluzeczka, 

trampki, chustka, torebeczka, 

To babcia kochana. 

 

Ref:   Babcia nigdy nie narzeka, 

         i przed wilkiem nie ucieka,  

         tak, tak, tak, tak, tak. 

         Będzie jeszcze sto lat żyła, 

         dobrym zdrowiem się cieszyła, 

         Tak, tak, tak, tak, tak. 

 

II. Kto najlepsze dania robi, 

pyszne zupki i pierogi. 

to babcia kochana. 

Słodki torcik czy babeczka, 

pierwsza klasa kuchareczka, 

to babcia kochana. 

 

Ref::    Babcia nigdy nie narzeka … . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZQ1pueLhKw
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2.  „Jak uczcimy Dzień Babci i Dziadka” – swobodne wypowiedzi dzieci. 

Dzieci podają swoje propozycje w jaki sposób można uczcić Dzień Babci i Dziadka, jakie 

niespodzianki przygotować z okazji ich święta. 

 

3.  Karta pracy, cz. 2, s. 72. 

Doprowadź litery do okienek i wpisz je w odpowiednie miejsca. Przeczytaj wyrazy, 

a dowiesz się co dzieci podarowały dla babci i dziadka. Wykonaj odpowiednie 

rysunki. 

 

4.  Karta pracy, cz. 2, s. 73. 

Połącz kubki z talerzykami. Pokoloruj rysunki. Zaprojektuj kubek i talerz dla 

babci i dziadka. 

 

5. „Krystalizacja soli”- Samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i 

eksperymentów oraz wyciąganie wniosków. 

https://www.youtube.com/watch?v=iUg1QzeCZ78  

Do słoiczka wlewamy ciepłą wodę, a następnie robimy roztwór nasycony, tzn. dodajemy sól 

do momentu, w którym przestanie się rozpuszczać. Na wykałaczce zawiązujemy sznurek 

i wkładamy do słoiczka. Następnie całość odstawiamy i codziennie obserwujemy jakie zaszły 

zmiany. 

 

Po kilku dniach na sznurku pojawiają się małe kryształki. W ciągu następnych dni kryształki 

rosły. 

Poprosimy o zdjęcia wykonane po kilku dniach.  

 

6. „Aerobik z babcią” – zabawa muzyczno-ruchowa.  

Dzieci naśladują czynności   wykonywane przez rodzica przy dowolnej muzyce. 

Proponowane ćwiczenia: podskoki, pajacyki, skłony, przysiady, wspięcie na palce, stanie na 

jednej nodze. 

 

7. Wykonanie instrumentu perkusyjnego „Marakasy z recyklingu”. 

Potrzebne materiały: Dwie łyżki plastikowe, plastikowe opakowanie po zabawce z jajka 

niespodzianki, trochę ziaren ryżu, grochu, kukurydzy czy kaszy, mocna taśma klejąca. 

Do środka plastikowego opakowania po jajku wsypujemy ziarna, zamykamy opakowanie 

i umieszczamy je między dwoma łyżkami, następnie sklejamy taśmą. I instrument gotowy. 

Zachęcam do grania przy piosence o babci na słowach tak, tak, tak, tak, tak.  

https://www.youtube.com/watch?v=iUg1QzeCZ78
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8. „Kolorowe ciasteczka” – lepienie z plasteliny. 

Potrzebne materiały: plastelina, cekiny, koraliki. 

Dzieci lepią z plasteliny ciasteczka, ozdabiają je kolorowymi cekinami czy koralikami. 

Ciasteczka układamy na papierowym talerzyku.  

 


