
Witaj Drogi Rodzicu!
Oto kilka propozycji na piątek . 

Życzymy udanej wspólnej zabawy.

PIĄTEK 21.01.2022. 

Temat dnia: Zimowy spacer z babcią i dziadkiem. 

Cele szczegółowe: 
-  porusza się w określonym kierunku
- odgaduje zagadki
- rozróżnia stronę lewą i prawą
- zna i stosuje liczebniki porządkowe
- okazuje szacunek osobom starszym 
- przechodząc przez jezdnię pamięta o rozglądaniu się w dwie strony 
- recytuje wiersz dla babci i dziadka 

1. „Kroki” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.  
Dziecko chodzi swobodnie po dywanie. Na sygnał rodzica zatrzymuje się i porusza według 
poleceń np.: zrób dwa kroki w lewo, zrób cztery kroki w prawo, idź prosto, zrób dwa kroki 
do tyłu. 

2. „Zebra” - zagadka słowna.
Rodzic czyta dziecku zagadkę: 
Co to za białe pasy na drodze, 
po których jezdnię śmiało przechodzę?
Po odgadnięciu zagadki dziecko przypomina zasady obowiązujące na drodze. Jak należy 
przechodzić przez jezdnię. Rozglądać się w lewo prawo i lewo. 

3. „Spacer lalek i misiów” – zabawa dydaktyczna
Rodzic wraz z dzieckiem przygotowuje kilka białych pasów wyciętych z papieru. Układa je 
na podłodze tworząc pasy. Dziecko ma za zadanie przeprowadzić misia lub lalkę przez 
„jezdnię”. W tym czasie rodzic jeździ autami zabawkami po dywanie (ulica). 

4. „Zimowy spacer” – ilustrowanie opowiadania. 
Rodzic czyta krótkie opowiadanie, dziecko ilustruje treść z wykorzystaniem sylwet. 

Rodzinny spacer.
Pewnego zimowego dnia na spacer wybrała się rodzina z psem. Pierwsza szła 
dziewczynka, za nią chłopiec, za chłopcem babcia, za babcią dziadek i na końcu pies 
Burek. 
 Dziecko umieszcza sylwety w odpowiedniej kolejności, a rodzic zadaje pytania: 
- Kto szedł pierwszy?
- Kto szedł drugi, trzeci, czwarty?
- Kto szedł na końcu?
- Kto szedł za babcią?
Rodzic opowiada dalej.
Rodzina zmarzła i postanowiła wrócić do domu. 



Rodzic zadaje pytania: 
- Kto idzie ostatni?
- Kto idzie przed dziadkiem? 
- Kto idzie pierwszy? 

 
5. „Spacer z babcią i dziadkiem” – slalom z  przeszkodami.

Rodzic przygotowuje drogę z przeszkodami np.:  poduszki, krzesła, maskotki. Rodzice 
zamieniają się w babcię lub dziadka. Dziadkowie zamykają oczy, a wnuczęta prowadzą ich 
przez slalom. Po chwili następuje zamiana ról. 

6. „Kochani dziś okazja rzadka ” –   recytacja wiersza. 
Rodzic zachęca dziecko do recytacji znanego już wiersza dla babci i dziadka. 

Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek
do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą, widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie dziadków swych i babcie!

Pozdrawiamy ciepło Wasze wychowawczynie. 

Załącznik 1.Sylwety babci, dziadka, wnuczki, wnuczka i psa. 




