
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

14.01.2019-18.01.2019 

Temat ogólny: Babcia i dziadek 

 

Poniedziałek 

Temat: Słodka niespodzianka 

• Przywitanie. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel prosi, aby wstały te dzieci, które: 

Mają babcie, 

Mają dziadka, 

Mieszkają z babcią, 

Mieszkają z dziadkiem, 

Kochają swoje babcię, 

Kochają swojego dziadka. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, powtarza je kilkakrotnie, 

pilnując dokładne ich wykonanie przez dzieci: Jedziemy samochodem do babci i 

dziadka; Pada śnieg; Powitanie dziadka i babci; Baloniki dla babci i dziadka; Bawimy 

się z babcią i dziadkiem w podskoki; Zdmuchiwanie świeczki na torcie; Zjadamy tort; 

Chrapanie 

• Zabawa tematyczna Przyjęcie dla babci i dziadka. Dzieci dekorują kącik lalek na 

przyjęcie dla babci i dziadka. Przygotowują stół, talerzyki, sztućce, krzesła, budują tort 

z klocków. Zapraszają gości, odgrywają role, prowadzą dialogi. Na koniec sprzątają po 

przyjęciu. 

• Oglądanie zdjęć babć i dziadków przyniesionych przez dzieci. Dzieci mówią, jak 

dziadkowie mają na imię, opowiadają, co lubią robić z dziadkami. 

• Osłuchanie się z wierszem B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka. 

• Omówienie wiersza. 

• Zabawa Siała baba mak. 

• Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ciasteczkowa przygoda. 

• Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania 

opowiadania. Czytając opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

• Zabawa ruchowa Rosnące ciasteczko. Dzieci biegają po sali. Na hasło Nauczyciela: 

Rosnące ciasteczka, kucają i powolutku unoszą się w górę jak rosnące ciasteczka, 

podnosząc jednocześnie ręce ku górze. Następnie podają sobie ręce i tworzą jedno 

wielkie ciasto. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• Zabawa dydaktyczna Czarodziejskie pudełko. Nauczyciel wkłada do pudełka 

przedmioty związane z babcią i dziadkiem, a dzieci je nazywają, np. okulary, nici, 



plastikowa filiżanka, foremka do babeczek, młotek. Wybrane dziecko wyciąga jeden z 

przedmiotów, nazywa go i mówi, komu się bardziej przyda: babci czy dziadkowi. 

• Zabawa ruchowa Zwierzęta na wsi. Nauczyciel umawia się z dziećmi, że będą 

naśladowały ruchy i odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka.  Dzieci pokazują ruchem 

dowolny sposób, jak porusza się kot, pies, koń, świnia, kura, gęś, mucha, mysz. 

• Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Traf do celu. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Wtorek 

Temat: Babcia i dziadek 

• Przywitanie.  Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel podaje kolejne hasła, a dzieci, 

których dotyczy kryterium, wstają (można przy tym wykonać zabawne ukłony czy 

gesty pozdrowienia wobec grupy), np. Witam wszystkich, którzy: 

- noszą okulary 

- mają coś niebieskiego na sobie 

- lubią chodzić do przedszkola 

- mają brata 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomek do napojów. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Rozmowa z dziećmi na temat: O czym mówią portrety? Porównywanie kilku 

portretów, zdjęć współczesnych. Porównywanie wyglądu, fryzur, biżuterii, min osób 

przedstawionych na portretach. Dzieci przeglądają się w lustrze, wymieniają jedną 

cechę swojej twarzy i ją pokazują. Dzieci stroją do lustra miny, np. wesołe, smutne, 

groźne, pogodne. Nauczyciel lub chętne dziecko udaje, że robi zdjęcie. 

• Nauka trzeciej zwrotki wiersza B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka.  

To Wasze dni! Dzień Babci, Dziadka! 

I dla Was mamy piękne życzenia, 

Tysiąc buziaków i sto lat w zdrowiu! 

Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia. 

• Zabawa ruchowa Siała baba mak. 

• Wysłuchanie piosenki Babcia i dziadek 

1. Moja babcia lubi  

w piłkę ze mną grać, 

opowiada bajki, 

kiedy idę spać. 

Refren: Bo z babcią, moi mili, 

Wesoło spędzam czas, 

Bo babcia często śmieje się 

I bardzo kocha nas (x2) 

2. Dziadek – superfacet- 



Wciąż odwiedza mnie. 

Czyta wiele książek, 

Zawsze wszystko wie. 

Refren: Bo z dziadkiem, moi mili, 

Wesoło spędzam czas, 

Bo dziadek często śmieje się  

i bardzo kocha nas (x2) 

• Rozmowa na temat piosenki. 

• Rytmizowanie piosenki – dzieci wyklaskują rytm zwrotki: raz klaszczą w dłonie, raz 

uderzają o kolana. 

• Nauka refrenu piosenki. 

• Zabawa ruchowa Zabieramy babcię/dziadka w podróż. Dzieci dobierają się w pary, 

stają jedno za drugim. Dziecko stojące z przodu to wnuk/wnuczka, dziecko z tyłu to 

babcia lub dziadek. Dziecko wybiera formę podróży i pokazuje je odpowiednim 

ruchem, dziecko z tyłu naśladuje ten ruch, np. samolotem, autem, pociągiem itp. 

Następuje zmiana ról. 

• Ćwiczenia dużej motoryki – Leniwa ósemka. 

• Rysowanie po śladzie – kwiatek dla babci z leniwych ósemek. 

• Dzieci kolorują serce wycięte z papieru. 

• Zabawa ruchowa Rosnące ciasteczka. Dzieci biegają po sali. Na hasło Nauczyciela: 

Rosnące ciasteczka, kucają i powolutku unoszą się w górę jak rosnące ciasteczka, 

podnosząc jednocześnie ręce ku górze. Następnie podają sobie ręce i tworzą jedno 

wielkie ciasto. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• Rysowanie portretu babci i dziadka.  

• Powtórzenie trzeciej zwrotki wiersza B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Środa 

Temat: Kwiatki dla babci 

• Przywitanie „Idzie wąż” - Idzie wąż (x2), rośnie wciąż (x2); (imię dziecka) węża się nie 

boi i dlatego za nim stoi. Długi jest ten wąż (x2). 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci siedzą przy stolikach, na których leżą różniej wielkości 

papierowe koła. Na środku stołu znajdują się papierowe talerzyki. Za pomocą słomek 

(wciągając powietrze) dzieci przenoszą sylwety kół na talerzyki (wydmuchują 

powietrze). 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel opowiada bajkę, w czasie, której dzieci wykonują 

określone ruchy warg, języka. 

• Zabawa ruchowa Mam dwie nogi. Dzieci wykonują polecenia Nauczyciela: Na dwóch 

nogach maszeruj, biegaj, podskakuj, wyskocz w górę, podskocz, zrób przysiad, 

wykonaj klęk itp. 



• Zabawa dydaktyczna Mam pięć palców. Dzieci odrysowują jedną dłoń na kartce. Liczą 

z Nauczycielem palce, na każdym rysują oczy i uśmiechniętą buzię. Wskazują palce, 

powtarzając za Nauczycielem: Ten gruby to dziadziuś, ten obok to babusia (palec 

wskazujący), ten długi (palec środkowy) to tatuś, a obok mamusia (palec serdeczny), 

a ten (palec mały) to dziecinka mała i pokazując całą dłoń, mówią : To rodzina cała – 

obrysowują jedną linią wszystkie palce dłoni. 

• Doliczanie elementów do 4 (5). Nauczyciel prosi, by dzieci wzięły jeden klocek i 

dokładały do niego kolejno po jednym klocku, aż do czterech (pięciu) elementów. Po 

dołożeniu każdego elementu dzieci liczą ile jest ich razem. 

• Liczenie płatków i nazywanie ich kolorów – Dzieci otrzymują cztery płatki w różnych 

kolorach i cztery małe koła. Nazywają kolory płatków, razem z Nauczycielem liczą 

płatki, przyklejają na kartce kwiatek z czterech kół, dorysowują łodygę i kokardkę 

tworząc kwiatek dla babci i dziadka. 

• Ćwiczenia słuchowe Ile razy? Nauczyciel odwrócony tyłem do dzieci uderza 

rytmicznie w instrument od 1 do 4 (5) razy. Dzieci próbują policzyć uderzenia i 

pokazują tyle palców dłoni, ile było uderzeń. Następnie chętne dzieci przejmują rolę 

Nauczyciela.  

• Zabawa ruchowa Rosnące ciasteczka. Dzieci biegają po sali. Na hasło Nauczyciela: 

Rosnące ciasteczka, kucają i powolutku unoszą się w górę jak rosnące ciasteczka, 

podnosząc jednocześnie ręce ku górze. Następnie podają sobie ręce i tworzą jedno 

wielkie ciasto. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• Rozmowa na temat: W czym pomagamy babci i dziadkowi? 

• Zabawa ruchowa do piosenki Babcia i dziadek. 

• Zabawa ruchowa Zabieramy babcię/dziadka w podróż. Dzieci dobierają się w pary, 

stają jedno za drugim. Dziecko stojące z przodu to wnuk/wnuczka, dziecko z tyłu to 

babcia lub dziadek. Dziecko wybiera formę podróży i pokazuje je odpowiednim 

ruchem, dziecko z tyłu naśladuje ten ruch, np. samolotem, autem, pociągiem itp. 

Następuje zmiana ról. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Czwartek 

Temat: Laurka 

• Przywitanie – piosenka śpiewana na melodię „Panie Janie” 

Witaj Kasiu  bis  

do nas chodź  bis  

wszyscy cię lubimy  bis  

z nami bądź.  bis itd. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe - dmuchanie na kulki z waty. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, powtarza je kilkakrotnie, 

pilnując dokładne ich wykonanie przez dzieci: Jedziemy samochodem do babci i 



dziadka; Pada śnieg; Powitanie dziadka i babci; Baloniki dla babci i dziadka; Bawimy 

się z babcią i dziadkiem w podskoki; Zdmuchiwanie świeczki na torcie; Zjadamy tort; 

Chrapanie 

• Oglądanie zdjęć zwierząt żyjących na wsi. Dzieci nazywają zwierzęta i mówią, jakie 

odgłosy one wydają. 

• Zabawa ortofoniczna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Babcia, dziadek i 

zwierzęta. Dzieci słuchają wiersza recytowanego przez Nauczyciela. Mówią, jakie 

zwierzęta w nim występują. Następnie Nauczyciel recytuje wiersz po raz drugi, a 

dzieci powtarzają odgłosy przedmiotów i zwierząt na zasadzie echa. 

Wieś, a na wsi mały domek. 

W domku babcia z dziadkiem. 

Szszsz! – coś szumi! Stary czajnik! 

Będę pić herbatkę. 

 

Po herbatce czas do pracy.  

- Ho,ho! – dziadek woła. 

Obok domu stoi kurnik, 

A za nim obora. 

A w oborze Mućka muczy, 

Bo na dziadka czeka. 

Obok siedzi mały kotek. 

- Miau, miau, dasz mi mleka? 

- Kwa, kwa! – kaczka głośno kwacze. 

- Hau, hau! – Burek szczeka. 

- Pi, pi! – myszka cicho piszczy. 

Przed kotkiem ucieka. 

Zapiał kogut: - Kukuryku! 

Kurki wszystkie liczy. 

Indyk tylko się przygląda. 

Jak to indyk – ssssyczy! 

Gąska gęga, mucha bzzzzyczy, 

Zegar – tyk, tyk – tyka. 

Tyle dźwięków dookoła. 

Prawdziwa muzyka! 

• Zabawa ruchowa Zwierzęta na wsi. 

• Utrwalenie wiersza B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka. 

• Zabawa rytmiczna przy piosence Babcia i dziadek. 

• Dzieci wykonują laurkę dla babci i dziadka. 

• Wykonanie serduszek dla babci i dziadka z masy solnej. 

• Zabawa ruchowa Babcia i Dziadek. Dzieci biegają swobodnie po wyznaczonym 

terenie w sali. Na hasło: babcia i dziadek idą na spacer, łączą się w pary i maszerują w 

rytm muzyki. 

• Ćwiczenia słuchowe Imię babci. Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel prosi, aby 

powiedziały, jak mają na imię ich babcie. Następnie podaje imiona, dzieląc je 



rytmicznie (na sylaby) i prosi, aby wstało to dziecko, które usłyszy imię swojej babci. 

Zabawę powtarzamy, podając imiona dziadków. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Piątek 

Temat: Spotkanie z babcią i dziadkiem 

• Przywitanie. „Puste miejsce” – dzieci siedzą w kole, w siadzie skrzyżnym. Nauczyciel 

siada tak, aby z jego prawej strony było trochę miejsca. Następnie, wskazując na 

wolną przestrzeń, mówi: Miejsce z mojej prawej strony jest puste i zapraszam tu... i 

wymienia imię dziecka, które to miejsce zajmuje. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe. Przenoszenie drobnych rzeczy np. kuleczek z bibuły za 

pomocą słomki. 

• Ćwiczenia logopedyczne – „Jedzie pociąg” 

Jedzie pociąg - fu, fu, fu 

Trąbka trąbi – tru, tu, tu 

A bębenek - bum, bum, bum 

Na to żabki - kum, kum, kum... 

Woda z kranu - kap, kap, kap 

Konik człapie - człap, człap, człap 

Mucha brzęczy - bzy, bzy, bzy 

A wąż syczy - sss, sss, sss... 

 

• Zabawa ze śpiewem Stary niedźwiedź.  

• Zabawy słownikowe: Moja babcia jest… Z dziadkiem lubię… 

• Zabawa ruchowa Balonik. 

• Zabawa ruchowa Zabieramy babcię/dziadka w podróż. Dzieci dobierają się w pary, 

stają jedno za drugim. Dziecko stojące z przodu to wnuk/wnuczka, dziecko z tyłu to 

babcia lub dziadek. Dziecko wybiera formę podróży i pokazuje je odpowiednim 

ruchem, dziecko z tyłu naśladuje ten ruch, np. samolotem, autem, pociągiem itp. 

• Zabawa ruchowa z elementem dramy – Co robi…? Wskazane dziecko podaje nazwę 

osoby, której będzie dotyczyć wybrana czynność (np. babcia). Czynność może dziecko 

pokazać jedynie mimiką/gestem. Zadaniem pozostałych osób jest odgadnięcie 

zagadki (np. babcia sprząta itd.). 

• Kolorowanie rysunków (postaci Babcia i Dziadka). 

• Swobodne improwizacje ruchowe do piosenki Babcia i Dziadka. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 


