,,KWIATEK DLA BABCI I DZIADKA”
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie
dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo
przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. Z tego też powodu
nasze styczniowe zajęcia ,,koszyka pełnego bajek” postanowiliśmy zatytułować
,,Kwiatek dla babci i dziadka.
Na samym początku dzieci z grupy przedszkolnej zostały przywitane
piosenką ,,Wszyscy są, witam was”. Po wysłuchaniu muzyki mali uczestnicy
musieli odpowiedzieć na krótką zagadkę odnośnie naszych szanownych
jubilatów, a mianowicie:
,,Kim jest dla was mama waszej mamy
Którą tak bardzo kochamy
Zgadnijcie dzieci, a łatwe to będą debaty
Kim jest dla was tata waszego taty?”
Jak się okazało dzieci bez najmniejszych problemów odpowiedziały, że
chodzi o BABCIĘ I DZIADKA. Następnie przedszkolaki wysłuchały
opowiadania pt.,,Najlepszy prezent”, do którego były zadawane pytania. Później
,,nasi milusińscy” brali udział w licznych konkursach takich, jak: pantomima
polegająca na tym, że przy użyciu wyłącznie gestów uczestnicy pokazywali
czynności, jakie wykonują ich dziadkowie. ,,Dla babci i dziadka” to propozycja
kolejnego konkursu, w którym słuchacze dopasowywali rekwizyty do
odpowiednich kartonów, na których widniał rysunek babci i dziadka, a
przedmiotami były: krawat, laska, kapelusz, korale, skarpetki, laczki , zegarek i
wiele innych rzeczy. Z kolei po dotyku przedszkolaki musiały rozpoznać jaki
upominek został przygotowany zarówno dla babci i dziadka. Największą
atrakcją okazała się wycieczka pociągiem, gdzie po drodze na uczestników
czekały przydrożne stacje i zadania do wykonania. Otóż na I stacji
zatytułowanej ,,Pizza Babci”- dzieci mając ubrane kucharskie czapki musiały
upiec pizzę z przygotowanych wcześniej papierowych składników. Z kolei na II

stacji ,,Korale Babci” jak sam tytuł wskazuje uczestnicy układali korale według
podanego wzoru. Następnie na trzeciej stacji ,,Do lasu z dziadkiem” uczestnicy
zbierali leśne skarby do koszyków. Ostatnią stacją był ,,Ogródek Dziadka”,
gdzie dzieci musiały ułożyć śliczny, kwiatowy ogród.
Na koniec zajęć słuchacze wykonali piękny, kolorowy portret babci i
dziadka oraz ,,napisali list dla szanownych jubilatów” (zabawa ruchowa –napisz
list).

