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1. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 uczenie się serdecznych zachowań wobec bliskich (Babci i Dziadka) poprzez 
wspólną zabawę oraz zorganizowanie dla nich okazjonalnego przedstawienia,  

 nabywanie umiejętności czerpania radości z możliwości dawania: 
przygotowanie upominków dla Babci i Dziadka, zorganizowanie uroczystości 
z okazji ich święta.  

 
2. CELE OPERACYJNE: 

 dziecko potrafi czerpać radość ze sprawiania innym niespodzianki poprzez 
obdarowywanie Babci i Dziadka samodzielnie wykonanym upominkiem,  

 dziecko rozumie swoją rolę w rodzinie oraz rolę dziadków i babć 
(pokrewieństwo dziadków ze swoimi rodzicami),  

 dziecko potrafi bawić się wspólnie z Babcią i Dziadkiem (również przy 
muzyce),  

 dziecko zna treść roli w przedstawieniu.  
 
3. DATA: 23 styczeń 2004 rok. 
 
4. PRZEBIEG: 
 

I CZĘŚĆ WSTĘPNA 
 

a. przygotowanie wspólnie z dziećmi stołów na uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka (nakrycie obrusów, ustawienie krzeseł, przygotowanie poczęstunku),  

b. przebranie dzieci w stroje. ustawienie dzieci na tle przygotowanej dekoracji,  
c. przywitanie Dziadków i Rodziców przez nauczycielki  

- zaproszenie Dziadków i Rodziców do wspólnego śpiewania oraz wspólnej 
zabawy,  

- zachęcanie Dziadków do wyrażania swoich odczuć związanych 
z uroczystością z okazji ich święta (wpis do pamiątkowego serduszka 
wykonanego przez dzieci).  

 
 
 
 
 



II CZĘŚĆ GŁÓWNA 
 

1. Wiersz "Gości witać"-Kacper, Krystian, Sandra  
 

Gości witać to nie sztuka, 
Potrafią i mali. 

W dowód tego, że to prawda, 
Mnie tutaj wybrali. 

Witam na lewo, witam na prawo, 
A jeśli się miłym gościom spodoba 

Bijcie nam brawo. 
2. Inscenizacja "Prezenty dla Babci" 

 
(Dzieci z koszyczkami w rękach biegają po sali, wpadają na siebie i co chwila 
wołają: 
 

"Oj, przepraszam, bardzo się spieszę") 
 

Narrator-Marta, Igor, Wiktor M. 
Co to za hałas? Skąd tyle krzyku? 

Każdy coś niesie w swoim koszyku. 
Każdy jest taki strasznie przejęty� 

 
(Dzieci razem zatrzymują się) 

 
Dzieci-wszystkie 

Bo my dla Babci mamy prezenty! 
 

Dziecko I-Ewelina, Marcin C, Łukasz 
(wyjmuje z koszyka złotą rybkę) 

Ta złota rybka, 
choć jeszcze mała, 

będzie życzenia Babci spełniała. 
Niech pływa rybka 

w przejrzystej wodzie 
i trzy życzenia 

niech spełnia co dzień. 
 

Dziecko II-Kuba, Michał, Wiktor K. 
( pokazuje buciki) 

A ja przynoszę buty bajkowe, 
lekkie, wygodne - siedmiomilowe. 

Takie akurat na Babci nogę, 
żeby do sklepu skracały drogę! 

 
Dziecko III-Aleks, Klaudia, Mateusz, Karolina 

(pokazuje stoliczek dla lalek): 
A ja stoliczek bajkowy mam, 

który się zawsze nakrywa sam! 
Na tym stoliczku, na zawołanie, 



zjawia się obiad albo śniadanie. 
 

Dziecko IV-Patryk, Krystian, Marta H. 
(wyjmuje z koszyka książkę z bajkami): 

A tu jest Babciu, książka z bajkami� 
 

Dzieci-razem 
Możesz ją wnukom czytać czasami! 

 
3. Piosenka "Piosenka dla dziadka"-cała grupa 

 
Najdroższy dziadku to jest piosenka, 

którą śpiewają Tobie wnuczęta. 
Nie o zabawce, ani o kwiatkach, 

to jest piosenka o naszym dziadku. 
 

O tym, jak idę z dziadkiem do zoo, 
o tym jak z dziadkiem jest mi wesoło, 
o brodzie dziadka co śmiesznie kłuje, 

kiedy się dziadka mocno całuje 
 

O tym, jak z dziadkiem na pyszne ciastka 
jedziemy sobie razem do miasta, 

o, tym, jak idę z dziadkiem na lody, 
i na dwie szklanki sodowej wody. 

 
4. Wiersz "Babcia w kapciach"-cała grupa 

 
Kiedy mama z tatusiem 
chcą iść razem do kina 

mnie pilnować przychodzi 
moja babcia jedyna. 

 
Babcia w kapciach 
babunia ukochana. 
Babcia w kapciach 

Weźmie mnie na kolana. 
 

Kiedy mama z tatusiem 
są za bardzo zajęci, 

dziadek zawsze czas znajdzie, 
by go dla mnie poświęcić. 

 
5. Piosenka "Babcia kucharka"-cała grupa 

 
1.Moja babcia ukochana 

bardzo pyszne robi dania, 
zupę z cienkim makaronem 

i racuszki usmażone 
 



Ref. La, la, la, la, la, la, 
la, la, la, la, la, la, la. 
Lody, frytki i pączusie 

niech najedzą się wnuczusie. 
 

2.Ja, gdy kiedyś będę babcią 
też nauczę się gotować. 

I co tylko wnuczki zechcą, 
zawsze będę im szykować. 

 
6. Zaproszenie dziadka i babci do wspólnej zabawy 

 
- Piosenka powitalna 

 
(stoimy parami po obwodzie koła, twarzami do siebie. Powstaje koło 
zewnętrzne i wewnętrzne) 
 

Wszyscy są-klaśnięcie w swoje dłonie 
Witam Was-klaśnięcie prawymi dłońmi w dłonie partnera 

Zaczynamy-klaśnięcie w swoje dłonie 
Już czas-klaśnięcie lewymi dłońmi w dłonie partnera 

Jestem ja-wskazanie oburącz na siebie 
Jesteś Ty-wskazanie oburącz na partnera 

Raz, dwa-dwa klaśnięcia oburącz w dłonie partnera 
Trzy-jedno klaśnięcie w dłonie następnego partnera po prawej stronie 

(koło zewnętrzne przesuwa się o jedną osobę w prawo) 
 

- Taniec: samba wycieczka-czyli motor gigant 
 
Część I - wstęp, 4 takty 
Przed rozpoczęciem zabawy dobieramy się po kilka osób i tworzymy 
"wężyki". Z osób stojących w wężykach wybieramy jedną chętną osobę, 
która będzie kierowcą motoru. Kierowcy pierwsi siadają na motor 
(charakterystyczny ruch, ręce kładą na kierownicy motoru. Następnie 
wsiadają pasażerowie, trzymając się osoby przed sobą. Obejmują ją 
wpół. Wszyscy uruchamiają ("zapalają") motor, wykonując 
charakterystyczny ruch lewą lub prawą nogą, zgiętą w kolanie od góry 
ku dołowi. 
 
Część II - 8 taktów  
Rozpoczynamy jazdę motorem w rytmie samby. Kierowca jeździ 
w dowolnie obranym przez siebie kierunku. Wykonuje przy tym ruchy 
kierownicą. Etap drugi traktowany jest w trakcie zabawy jako tzw. 
refren. 
 
Część III - 8 taktów  
Motor, którym wyjechaliśmy na wycieczkę, okazał się niesprawny  
- zepsuł się. Wszyscy przystępują do naprawy. Trzymając "klucz" 
w prawej ręce, wykonujemy: 



a) 3 razy ruch dokręcania śruby, następnie prawą ręką obcieramy pot 
z czoła, 

b) b)3 razy ruch dokręcania śruby lewą ręką - obcieramy pot z czoła, 
c) c)powtarzamy część a), 
d) powtarzamy część b), po naprawieniu motoru udajemy się w dalszą 

drogę. 
 

Część IV - 4 takty 
Powtarzamy część II. Na koniec melodii części IV kierowca niezbyt 
umiejętnie kierował i najechaliśmy na gwóźdź. Słyszymy "huk" 
przebijanego koła. 
 
Część V - 10 taktów  
Wszyscy przystępują do pompowania nowych kół pompką. Każdy 
z uczestników wycieczki chwyta oburącz pompkę i wykonuje cztery 
ruchy - skłony, naśladując pompowanie, po czym ociera pot z czoła. 
Ruchy pompowania i obcierania potu wykonujemy 5 razy. Po 
napompowaniu kół, zadowoleni udajemy się w dalszą podróż. 
 
Część VI - 4 takty  
Powtarzamy część II. Na koniec tej części melodii motor zaczyna 
jechać coraz wolniej. 
 
Część VII - 4 takty  
Okazuje się, że zabrakło nam benzyny. Kierowca motoru, zmartwiony, 
siedzi na motorze, a pasażerowie, lekko pochyleni do przodu, pchają 
motor do stacji paliw. W tym etapie kierowcy wszystkich motorów tak 
kierują, żeby na zakończenie tej melodii wszyscy znaleźli się w jednym 
dużym kole, czyli w umownej naszej stacji paliw. 
 
Część VIII - 4 takty  
Po zatankowaniu paliwa wszystkie motory jadą razem po obwodzie 
dużego koła, powtarzając część II. Na koniec melodii tej części zabawy 
jadąc MOTOREM GIGANTEM, każdy dochodzi do wniosku, że po tylu 
perypetiach z motorem gigantem woli jechać swoim motorem. Każdy 
z uczestników zabawy staje twarzą do środka koła, wykonując gest 
trzymania kierownicy swojego motoru. 
 
Część IX - 12 taktów 
Każdy jedzie swoim motorem: 
- do środka koła wykonując 8 drobnych kroków do przodu, 
- następnie 8 kroków tyłem na zewnątrz koła, 
- ostry wiraż w prawo- dwa obroty, 
- ostry wiraż w lewo- dwa obroty, 
- do środka koła, wykonując 8 drobnych kroków przodem, 
- następnie 8 kroków tyłem na zewnątrz koła. 
 
Zakończenie - 2 takty  



Stoimy w miejscu twarzami do środka koła, wykonując gest " dodawania 
gazu": lekko pochylamy sylwetki do przodu, by na koniec tej części 
melodii wystartować do środka koła.  
 

7. Odśpiewanie Babciom i Dziadkom "Sto lat" i wręczenie im samodzielnie 
wykonanych prezentów (ozdobnego słoiczka do kuchni - dla babci, medalu 
- dla dziadka), złożenie życzeń przez dzieci swoim dziadkom. 
 

Babciu i Dziadku, dziś wszystkie dzieci 
Niosą dla Was życzeń bukiecik. 

Serduszka gorące, kwiatki pachnące 
Które wyrosły na miłości łące. 

 
III ZAKOŃCZENIE 

 
Zaproszenie Babci, Dziadka i Rodziców do wspólnej zabawy: 
 

a. Pląs "Podajmy sobie rączki" 
 
Dobieramy się w pary i stajemy w rozsypce w miejscu zabawy, śpiewając 
słowa wykonujemy jednocześnie określone ruchy w parach. 
 

Podajmy sobie rączki, 
I zróbmy kółka dwa, kółka dwa. 

I brzuszek do brzuszka. 
I buźka do buźki. 

I tak do białego dnia. 
 

Więc bawmy się, 
Więc bawmy się, 

Zabawa nas nic nie kosztuje, 
Masz ręce dwie, 

Więc klaśnij w nie, 
Zabawa niechaj trwa. 

 
b. Złożenie życzeń Babciom i Dziadkom przez dyrektora i nauczycielki.  
c. Zaproszenie gości do stołów na wspólny poczęstunek.  

 
Wykorzystano: 
1. piosenka "Babcia w kapciach" - słowa i melodia Maria Tomaszewska 
2. piosenka "Babcia-kucharka"- autor nieznany, 
3. inscenizacja "Prezenty dla babci"- Dorota Gellner, 
4. "Folkowa zabawa - integracyjne formy polskich tańców ludowych" 
    - L. M. Bzowscy, 
5. "Muzyka i ruch dla każdego" - Bissinger- Ćwierz, 
6. "Tańce integracyjne w pracy z grupą, cz. I" - I. Gęca, 
7. "Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym" - R. Domań 

 


