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 rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów 

wtórnych 

 utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli 

z nimi związanych 

 doskonalenie umiejętności muzycznych 

 poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci        

o nazwy miesięcy i dni tygodnia 

 zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem 

 utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia 

 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej     

i ekspresji ruchowej dzieci 

 wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów 

odmierzania czasu 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów 

polarnych 

 doskonalenie kompetencji matematycznych – 

lateralizacja, kodowanie 

 rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – 

hartowanie 



 doskonalenie umiejętności stawiania hipotez,         

ich weryfikacji i wyciągania wniosków 

 doskonalenie umiejętności budowania dłuższych 

wypowiedzi na określony temat 

 wzbudzanie szacunku do osób starszych przy okazji 

obchodów Dnia Babci i Dziadka 

 doskonalenie umiejętności grafomotorycznych 

 rozwijanie umiejętności matematycznych – 

przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie              

po wyznaczonej liczbie 

 doskonalenie sprawności manualnej 

 doskonalenie umiejętności składania życzeń 

 kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych 

 kształtowanie umiejętności przewidywania skutków 

zachowań 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania                  

i formułowania zagadek ruchowych 

 kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych 

doświadczeń 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania 

nazw zimowych dyscyplin sportowych 

 doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, 

wskazywania podobieństw i różnic 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą 

 poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych 

sportowców biorących udział w zimowych 

mistrzostwach sportowych 

 kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia 

się z wygranej innych 

 
 



 

Kiedy babcia była mała 

To sukienkę i fartuszek krótki miała. 

Małe nóżki, chude rączki, 

i lubiła jeść cukierki oraz pączki. 

 

I co, i co, że babcia nam urosła, 

że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra. 

I co, i co to ważne, że mam babcię, 

że bardzo kocham ją 

i śpiewać lubię z nią. 

 

A gdy dziadek był malutki. 

To nie nosił adidasów tylko butki. 

Nie miał wąsów ani brody 

no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody. 

 

I co, i co, że dziadek urósł trochę, 

że lat ma trochę więcej 

niż dwa plus trzy plus osiem. 

I co, i co, to ważne, że mam dziadka, 

że bardzo kocham go 

i lat mu życzę sto. 

 

Dawno temu babcia z dziadkiem 

w piaskownicy się kłócili o łopatkę. 

Dziś na spacer idą sobie, 

a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię. 

 

I co, i co, że trochę nam urośli, 

że nie są dzieciakami, 

że ważni z nich dorośli. 

I co, i co, to ważne że są z nami, 

niech żyją długi czas 

i zawsze lubią nas. 



 

 

I. Dziadek Olek jest wesoły 

chociaż już okropnie stary. 

Dziadek Olek już od dawna 

ma różowe okulary. 

 

REF:O ho ho ho woła dziadek 

jaka piękna okolica. 

O ho ho ho woła dziadek 

wszystko wokół mnie zachwyca. 

 

2. 

II. Te różowe okulary 

dziadek dostał od optyka. 

Kiedy dziadek je założy 

wtedy każdy kłopot znika. 

 

REF: O ho ho ho woła dziadek... 

 

III. "Jak się czujesz?" - pyta babcia. 

"Dobrze to rzecz oczywista. 

Jestem zdrowy i wesoły!"- 

mówi dziadek optymista. 

 


