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XIX. TEMAT TYGODNIA: JESTEM WNUCZKIEM, JESTEM WNUCZKĄ 
 
Dzień tygodnia: 1 
 
Temat: Kto jest kim – członkowie mojej rodziny 
 
Wiersz Jadą goście M. Olechowska, D. Raczyńska  
 
Wreszcie nadeszło to upragnione, 
To wyczekane i wyśnione, 
Moje marzenie o 6 świeczkach. 
Dzisiaj zostanie spełnione. 
 
W domu wielka wrzawa od rana; 
Mama nie wyspana, ale roześmiana. 
Duży stół nakrywa tata, 
Bo zawita tu pół świata. 
 
Już wybiła ta godzina, 
Właśnie schodzi się rodzina – 
Dzwonią do drzwi: dziadek, babcia, 
Wujek Krzysio, ciocia Sabcia. 
Dziadka Tadka też witamy, 
To jest tata mojej mamy. 
 
Coraz więcej jest radości, 
Coraz więcej wchodzi gości. 
Wszyscy już przy stole siedzą, 
Tort urodzinowy jedzą. 
 
 
Wiersz Kim jestem? T. Fiutowskiej 
 
Dla mamy jestem synem, 
dla taty też. 
Dla Ciebie jestem bratem 
- to dobrze wiesz. 
Dla prababci jestem prawnukiem. 
Dla babci i dziadka wnukiem bez „pra”. 
Kim jestem dla innych? 
Ha! 
Dla Tomka jesteś kolega. 
On dla Ciebie też. 
Dlaczego? Nie mówi przecież do mnie kolego. 
No wiesz? 
Dla pani w przedszkolu 
jesteś starszym zuchem... 
dobrze, że już dla nikogo 
nie jesteś... maluchem. 
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Dzień tygodnia: 2 
 
Temat: Drzewo genealogiczne mojej rodziny 
 
Piosenka Dziadku, dziadku (muzyka i słowa: K. Komińska) 
  
Taki pan, który brodę ma. 
Czy ty wiesz już kto to jest? 
Na spacerze lody da, 
poczęstuje ciastkiem też. 
Opowieści mnóstwo zna 
i rozśmiesza nimi mnie. 
Wciąż na twarzy uśmiech ma, 
bardzo dużo rzeczy wie. 
 
Dziadku, dziadku, dziadku, 
mała wnuczka Twa, 
życzeń moc najlepszych, 
dziś dla Ciebie ma. 
Dziadku, dziadku, dziadku, 
mały wnuczek Twój 
serduszko Ci daje 
dziadku mój. 
 
Dziadek to jest taki pan, 
który zawsze humor ma. 
Gdy na spacer chce iść sam, 
szybko proszę: „Weź mnie też”. 
Bo gdy dziadek idzie w dal, 
wszystko kolorowe jest. 
Ptaszek śpiewa, wietrzyk gra, 
świat zaczarowany jest. 
 
Dziadku, dziadku, dziadku… 
 
Piosenka Pozdrowienia dla babci i dziadka (muzyka i słowa Bożena Forma)  
 
Pozdrawiamy Was kochani, 
pozdrawiamy całym sercem. 
Wysłuchajcie co śpiewają 
wasze wnuki w tej piosence. 
 
Ref: Dnia każdego bądźcie z nami, 
żyjcie w zdrowiu nam sto lat. 
Wiwat, wiwat niech codziennie 
głośno śpiewa cały świat. 
 
Dzisiaj piękny bukiet kwiatów 
i laurkę z wielkim sercem, 
każdy wręczy swojej Babci 
i Dziadkowi da w podzięce. 
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Ref: Dnia każdego... 
 
Dziadek wnuki swe przytuli, 
Babcia zaraz da buziaka. 
święto Babci, święto Dziadka 
sprawa to nie byle jaka. 
 
Ref: Dnia każdego... 
 
 
Dzień tygodnia: 4 
 
Temat: Upominek dla babci i dziadka 
 
Opowiadanie I. Salach Najlepszy prezent 
 
Kasia i Piotruś bawili się w swoim pokoju. Kasia budowała wysoką wieżę z klocków, natomiast 
Piotruś bawił się swoją ulubioną kolejką. 
Nagle do pokoju weszła babcia. 
- Ale bałagan, kto to posprząta? 
- Później posprzątamy – odpowiedziały dzieci. 
- No dobrze, bawcie się, a ja na chwilę wyjdę do sklepu. To może trochę potrwać – 
zaniepokoiła się – zostaniecie sami? 
- Tak, nie martw się, mamy doskonałą zabawę – uśmiechnął się Piotruś. 
Po chwili dzieci usłyszały zamykane drzwi. Babcia wyszła. 
- Piotruś… - zaczęła nieśmiało Kasia – A może posprzątamy? 
- Coś ty! – obruszył się Piotruś – Przecież zabawa dopiero się zaczyna. 
- Tak, ale… - ciągnęła Kasia. – Dzisiaj jest Dzień Babci, a ona ma tyle pracy. Może pomożemy 
jej zamiast się bawić. 
Piotruś spojrzał na Kasie, był zły. – „Z dziewczynami to tak zawsze! Myślał rozgoryczony. – 
Nie można się z nimi bawić”. Po chwili jednak zmienił zdanie. – Rzeczywiście… babcia ma tyle 
na głowie trzeba jej pomóc! 
- Dobra! Powycieraj kurze z półek a ja poukładam książki. 
Zabrali się razem do pracy i po chwili zabawki stały równo na półkach. 
- Zobacz! Na podłodze jest tyle papierków i okruchów z ciastek. 
- Zamiotę podłogę- zawołał Piotruś i już pobiegł po miotełkę do kuchni. – No teraz może być – 
odetchnął zadowolony. 
- Ale zobacz, wczoraj dziadek trzepał chodnik  a już jest brudny.  Nie wytarłeś dobrze butów 
przed wejściem do domu. 
- Wytrzepię go, jest taki mały, że dam sobie radę – powiedział Piotruś. 
- To ja wypiorę bluzkę którą namoczyła babcia. – dodała Kasia. 
I znowu zabrali się raźno do pracy. Gdy Piotruś wrócił z chodnikiem, Kasia zdążyła wyprać 
bluzkę i chowała w kuchni naczynia do szafy. 
- To ja zamiotę jeszcze podłogę w kuchni – dodał Piotruś. 
- A co to? Babcia już wróciła? Tak szybko? 
- Jak tam zabawa? Nie dłużyło wam się? – zawołała od progu. 
Dzieci stały w przedpokoju zadowolone. Piotruś wziął od babci zakupy, a Kasia przyniosła  
kapcie. 
- Co to, nie bawicie się? – zdziwiła się babcia. – Dlaczego macie takie tajemnicze miny? 
- Sama zobacz – powiedziała Kasia. 
Babcia rozejrzała się po mieszkaniu i aż klasnęła w ręce: zabawki poukładane, podłogi 
zamiecione, chodniczek wytrzepany, bluzka uprana. A kuchnia-jaka czysta! 
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Moje kochane zuchy! Zawołała babcia, przytulając dzieci.  
- Babciu… - zaczął nieśmiało Piotruś.  – Mama wyjechała, no a my nie mamy dla Was żadnego 
prezentu… 
- Ależ dzieci – przerwała babcia – to jest najlepszy prezent na świecie! 
 
 
 
Dzień tygodnia: 5 
 
Temat: Bawimy się z babcią i dziadkiem 
 
Opowieść ruchowa Robimy ciasto dla babci  
 
Dzieci stają w luźnej grupie, słuchają opowieści N. i naśladują wykonywane przez nią 
czynności. 
Zrobimy teraz pyszne ciasto specjalnie dla naszej babci. Na początek przygotujemy potrzebne 
składniki. Z górnej półki weźmiemy dużą miskę, z szuflady łyżkę. Otwieramy lodówkę i 
wkładamy do miseczki 4 jajka, wbijamy je do dużej miski, dodajemy szczyptę soli. Wsypujemy 
cukier i wrzucamy jedną kostkę masła. Teraz dokładnie wszystko mieszamy. Następnie do 
ciasta dodajemy 3 szklanki maki, oraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia i mieszamy bardzo 
dokładnie. Na koniec dodajemy 2 łyżki kakao i jeszcze dokładnie mieszamy. Teraz wylewamy 
ciasto do blachy i mama wkłada je do piekarnika. Czekamy aż się upiecze i mama wyjmie je z 
blaszki. Upieczone ciasto smakowicie pachnie. Teraz trzeba je pokroić na kawałki. Aj! 
Uważajcie, jest gorące! Odczekamy chwilkę, i kroimy. Kawałki układamy na talerzyku 
zanosimy pyszne ciasto naszej kochanej babci. Smacznego babciu! 

 


