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Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach o babci i dziadku 

 

Dzieci aktywnie słuchają piosenki. Ich zadaniem jest uderzyć dłońmi w kolana, gdy usłyszą 

słowo „babcia” lub „dziadek”.  

 

Wesoła piosenka dla babci i dziadka- 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mbZU-

pmemUs&feature=youtu.be&ab_channel=SOLITONPoland 

 

Nie wszystkie babcie lubią walczyki, 

nie wszystkie noszą stare kolczyki, 

nie wszystkie babcie mają po sto lat, 

dla niejednej babci jest wesoły świat. 

 

Babcia, babcia to starsza dziewczynka, 

co kiedyś miała usta jak malinka, 

Mamę i tatę dawno wychowała, 

za to w prezencie wnuki dostała, wnuki dostała 

– To właśnie my! 

 

Niektóre babcie przyznacie sami, 

zatańczą disco razem z dziadkami, 

i ja chcę bardzo mocno wierzyć w to, 

że tak tańczyć będą lat przynajmniej sto. 

 

Babcia, babcia to starsza dziewczynka, 

co kiedyś miała usta jak malinka, 

Mamę i tatę dawno wychowała, 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mbZU-pmemUs&feature=youtu.be&ab_channel=SOLITONPoland
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za to w prezencie wnuki dostała, wnuki dostała 

– To właśnie my! 

 

Babcia, babcia to starsza dziewczynka, 

co kiedyś miała usta jak malinka, 

Mamę i tatę dawno wychowała, 

za to w prezencie wnuki dostała, wnuki dostała 

– To właśnie my! 

• Rozmowa z dziećmi. Przykładowe pytania: 

- Kto to jest babcia? 

-Kto to jest dziadek? 

 

Utrwalenie melodii i słów piosenki Babciu droga babciu 

khttps://www.youtube.com/watch?v=MkxUdQGQTFQ  

Dzieci  śpiewają piosenkę i wykonują ruchy, o których mowa w piosence. 

 

Babciu, droga babciu, powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

My tupiemy - tup, tup, tup, 

teraz babciu Ty to zrób! 

  

Babciu, droga babciu, powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

My skaczemy - raz, dwa, trzy, 

teraz babciu podskocz Ty! 

  

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

My klaszczemy - raz, dwa, trzy, 

teraz dziadku zrób to Ty! 

  

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

My całuski damy Ci, 

teraz dziadku daj nam Ty! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkxUdQGQTFQ
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„Moi dziadkowie” – oglądanie zdjęć swoich dziadków.  

Przeprowadzenie rozmowy z dziećmi na temat babć i dziadków, którzy są od strony mamy, a 

którzy taty oraz jak się nazywają.   

 

Wykonanie  obrazka dla babci i dziadka. 

Należy przygotować farby plakatowe, w ciepłych barwach, pędzel, kartkę z bloku 

technicznego A4. 

Malujemy dłonie farbą i odciskamy je na kartce papieru w poniżej przedstawiony sposób. 

 

Życzę udanej zabawy. 

 

 

 


