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1. W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 

Styczeń to czas, na który zaplanowano w Polsce ferie zimowe, z tego względu do przedszkola 

chodzi znacznie mniej dzieci. Po powrocie do przedszkola Biedronki będą miały za zadanie 

przygotować piękne upominki i laurki w postaci wierszyków i piosenek dla kochanych 

dziadków. Prezenty dzieci osobiście przekażą dziadkom, a występ i życzenia zostaną 

opublikowane na grupie mesenger, aby można było odtworzyć to samym zainteresownym. 

 

 

Wszelkie informacje przekazywać będę nadal na grupie Messenger Biedroneczki, w sprawach 

dotyczących osobiście Waszych dzieci zapraszam na Messengera prywatnego. 
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2. PRZYPOMINAMY !!! 

W ramach ustaleń podczas zebrania grupowego mając urodziny dzieci mogą przynosić cukierki 

jako poczęstunek, ale z wyprzedzeniem w celu odbycia przez słodycze kwarantanny. Tego dnia 

szanowny jubilat może ubrać się strój dowolny (ulubione przebranie z bajki, superbohatera lub 

strój odświętny).  

 

W styczniu realizujemy blok tematyczny „Karnawał z babcią i dziadkiem”. Zaplanowane są 

piosenki, wiersze, literatura dotycząca tego tematu. Wdrażanie do szacunku wobec osób 

starszych, schorowanych, odgrywanie scenek dramowych o seniorach i należnej im pomocy ze 

strony dzieci i osób dorosłych. 

Zaplanowany jest też bal karnawałowy z przebraniami, podtrzymanie tradycji zabaw 

karnawałowych i pysznego poczęstunku z tej okazji. 

 

3.OPŁATY – prosimy o terminowe uiszczanie opłat, na odpowiednie konta dostępne na naszej 

stronie intarnetowej. 

                      

                           
 

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć Rodzicu  

 

Zabawy dla dzieci w domu czyli rodzinne podchody: 

 

Wybieramy się na spacer całą rodziną. Zabieramy ze sobą kredę. Mama idzie                                 

z dzieckiem/dziećmi wcześniej i rysuje na chodniku ślady, oznacza drzewa. Tata po tych śladach 

ma za zadanie znaleźć swoich bliskich. 

 

Co do czego: 

 

Ułożyć na stole nożyczki, kartkę, klej, długopis i pobawić się w zadawanie pyta typu: Czym 

skleimy kartkę? Czym przetniemy? Czym napiszemy? I tak dalej. 

 

Stare dobre „ciepło- zimno”: 

 

Schowanie kilku przedmiotów i zabawa w “ciepło-zimno”, używanie słów “pod”, “za tobą” – aby 

pomóc dziecku w zlokalizowaniu schowanych rzeczy (aby było bardziej atrakcyjnie, dziecko 



może dostawać za każdy odnaleziony przedmiot np. naklejkę). Jest to idealna forma zabawy dla 3 

latka. 

 

Wspólnie łatwiej: 

 

Zapytać dziecko czy chciałby na jeden wieczór zostać prawdziwym kelnerem – prosić o pomoc 

używając krótkich poleceń. Np. Proszę podaj mamie łyżkę, proszę połóż tę zabawkę na półce etc. 

I chwalić, chwalić, chwalić. � 

 

Zabawy dla dzieci w domu i coś z niczego: 

 

Zrobienie „nowego” przedmiotu z pudełka po butach, np. samochodu, domu, pilota do 

telewizora, skrzyni skarbów itp. Można dodatkowo przygotować się do tej zabawy. To znaczy 

jak robimy skrzynie to udajemy piratów – załóżmy opaski na oko, jak samochód to wybierzmy 

model i z Internetu wydrukujmy nazwę auta i np. rejestrację. Świetny pomysł zabawy dla dzieci 

w domu! 

 

 

Dziecko jak prawdziwy akrobata: 

 

Schodzenie po schodach z trzymaniem w ręku łyżeczki z kuleczkami z papieru. Dziecku należy 

wytłumaczyć, że powinno tak zejść, aby żadnej nie zgubić (wersja hard z jajkiem � ). 

 

Ostre cięcie: 

 

Na stole rozłożyć papier, słomki, trawę, kamienie, mąkę itp i wspólnie próbować przecinać 

nożyczkami poszczególne przedmioty. 

 

Jak w spa: 

 

Kąpanie zabawek. Zabawa polega na umyciu przedmiotów, którymi dziecko lubi się bawić.  

 

Domowa ciastolina: 

 

Olej, mąka, woda i barwnik jadalny, sól (ok 1/3 szklanki ) – wszystko mieszamy, rozrabiamy i 

gotowe (my dodajemy czasem “cream of tartar” czyli kamień winny – do kupienia w każdym 

sklepie, nie wiem jak z dostępnością w Polsce). Można dodać też cynamon, tymianek– aby 

ciastolina miała też zapach, albo brokat i powiedzieć, że to „wróżkowa ciastolina” – najlepiej 

przechowywać w lodówce, czas trwałości ok. 3 dni. Jest to forma kreatywnej zabawy dla dzieci.  

 

    

Udanej zabawy  

 

 


