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  Wtorek 18.01.2022 r. 

  Temat: „Z wizyta u babci”.  

1. „Z wizytą u babci” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej.  
 
Karolina często odwiedza swoją babcię Krysię. Lubi te wizyty, bo babcia zawsze ma 

dla niej czas. Babcia i dziadek mieszkają w domu z ogrodem, w którym rosną piękne 

kwiaty. Rano budzi Karolinę śpiew ptaków. Często wychodzi z rana do ogrodu, aby 

pochodzić po rosie. Babcia mówi wtedy, że Karolina przypomina jej ją samą, kiedy 

była małym dzieckiem. Karolinie trudno wyobrazić sobie, że babcia była kiedyś małą 

dziewczynką i tak jak ona lubiła bawić się lalkami i biegać po ogrodzie. Na półce w 

pokoju babci stoi stary album, w którym są zdjęcia. Karolina często go ogląda. 

Rozpoznaje na zdjęciach babcię, swoją mamę i ciocię. Jest też dziadek, kiedy był 

młodym mężczyzną. Babcia mówi, że podobał się wszystkim dziewczynom. Ale kiedy 

poznał babcię Krysię, od razu zakochał się w niej i zapytał czy zechce zostać jego 

żoną. Karolina cieszy się, że ma takich dziadków. Jeździ z nimi na przejażdżki 

rowerowe oraz dłuższe wycieczki poza miasto. Dziadek zna wiele ciekawych 

miejsc i chętnie je Karolinie pokazuje. z takich wycieczek zawsze przywożą dużo 

zdjęć. Może kiedyś Karolina pokaże je swoim wnukom. 

 
„Jak spędzam czas z dziadkiem i babcią?” – swobodne wypowiedzi w oparciu o 

opowiadanie i własne doświadczenia. 

2. „Szukamy właściciela” – segregowanie. 

Dziecko siedzi na podłodze. Na środku leżą różne obrazki, które trzeba 

przyporządkować do babci lub dziadka i ułożyć w obręczy (kole) z napisem „babcia” 

lub „dziadek”. Przykładowe obrazki: sukienka, marynarka, wędka, igła, spódnica, buty 

męskie, korale, szpadel, kwiaty, lakier do paznokci. Po dokonaniu segregacji dzieci 

liczą, ile obrazków znajduje się w poszczególnych obręczach (kołach), porównują 

liczebność zbiorów, przeliczają, ile obrazków jest razem. Nazwy obrazków dzielą na 

sylaby. 

3. „Prawda czy fałsz”. 

Dziecko udziela odpowiedzi na pytania poniżej . Prawda podnosi kciuk do góry, fałsz 

unosi kciuk do dołu. 
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- Babcia to mama mojej mamy lub taty. 

- Babcia jest młodsza od mamy. 

- Dziadek był kiedyś małym chłopcem. 

- Mama to córka mojego dziadka i mojej babci. 

- Dziadek jest starszy od taty. 

- Dziadek to tata mojej mamy lub taty. 

- Dziadek jest młodszy od mamy. 

- Święto babci i dziadka obchodzimy w styczniu. 

4. Zajęcia plastyczne 

„Portret babci i dziadka”. 

Rysowanie portretu dziadków pastelami olejnymi, kredkami, mazakami. Rozwijanie 

inwencji twórczej. Podkreślanie znaczenia więzów rodzinnych.  

Czekamy na Wasze prace  

 

 

 

5. Karta pracy. 
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