
Nasi drodzy uczniowie – witamy po tej długiej przerwie! 

Święta i ferie zimowe już za nami. Za oknem mamy 

piękny, zimowy widok – aż się chce wyjść i pobawić na 

śniegu. Skorzystajcie z tego zachowując oczywiście 

wszelkie zasady bezpieczeństwa i najlepiej pod opieką 

starszych opiekunów. W tym tygodniu obchodzimy Dzień 

Babci i Dziadka oraz Dzień Języka Ojczystego. 

Przygotowaliśmy dla Was z tej okazji sporo ciekawych 

propozycji: plastycznych, technicznych, edukacyjnych, 

muzycznych, tanecznych . Wybierajcie te, które Wam 

najbardziej odpowiadają i odsyłajcie do nas zdjęcia z 

Waszymi pracami lub wiadomości z uwagami czy 

spostrzeżeniami (adres mailowy: gadmirka@gmail.com). 

Chcemy Wasze prace też prezentować na stronie szkoły 

czy naszym szkolnym facebooku.    

Bądźmy w kontakcie! 
 

 

 

 

mailto:gadmirka@gmail.com


DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 

1. Nim cokolwiek zaczniemy działać. Chcemy byście się zastanowili: 
- Czy wiecie kto niedługo ma swoje święto? 

- Kiedy obchodzimy Dzień Babci? Kiedy obchodzimy Dzień Dziadka? 

(praca z kalendarzem) 

- Kto z Was ma babcię i dziadka? 

- Kim jest babcia i dziadek? Czemu są to ważne osoby dla was? 

- Co babcia i dziadek umieją i robią w domu? Co można z nimi robić,                      

w co się bawić? 

- Czy Wasi dziadkowie dostali coś od Was w ubiegłym roku?                                      

A jeśli tak, to co? 

- Jak myślicie czy Wasze babcie i dziadkowie ucieszą się z laurek,                       

które samodzielnie dla nich przygotujecie? 

 

2. Zachęcamy Was teraz do samodzielnego wykonania laurek: 

Poniżej znajdziecie linki do ciekawych pomysłów na ich 

wykonanie oraz 20 gotowych wierszyków, które możecie 

wypisać na waszych laurkach. 
 

Laurka dla babci 

https://www.youtube.com/watch?v=gRuA39KXlLA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRuA39KXlLA


Laurka dla babci i dziadka – trudniejsza wersja dla starszych uczniów 

https://www.youtube.com/watch?v=fSqEd4j6vb4 

 

 

Jak zrobić laurki na Dzień Babci i Dzień Dziadka 

https://www.youtube.com/watch?v=DCerd_ihKsQ 

 

Laurki na dzień babci i dziadka wykonane z kółeczek 

(szybko, ładnie, kreatywnie) 

https://www.youtube.com/watch?v=df3Y-lQn_oQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSqEd4j6vb4
https://www.youtube.com/watch?v=DCerd_ihKsQ
https://www.youtube.com/watch?v=df3Y-lQn_oQ


Laurki z wykorzystaniem papierowych serwetek 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

 
 

Urocze laurki dla babci i dziadka 

https://www.youtube.com/watch?v=8ammFxRQpiM 

 
 

Proste kartki na dzień babci i dziadka 

https://www.youtube.com/watch?v=_pAxXNNPJx8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=8ammFxRQpiM
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PROPOZYCJE GOTOWYCH ŻYCZEŃ NA LAURKI DLA BABCI I DZIADKA 

Wybierzcie ten wierszyk, który najbardziej się Wam spodoba! 

1. Śmieszny wierszyk dla babci z zaskakującą pointą 

"Siadaj Babciu, siadaj blisko. 

Zaraz ci opowiem wszystko. 

Prawie całą noc nie spałam, 

bo prezenty wymyślałam. 

Na kanapie się kręciłam, 

aż dla ciebie wymyśliłam: 

z lodu broszkę i korale 

i śniegowe cztery szale. 

Dziesięć czapek w śnieżną kratkę 

i lodową czekoladkę. 

Jak nie będzie Ci smakować, 

to mnie możesz poczęstować!" 

2. Życzenia dla babci okazujące wdzięczność 

"Babcie bywają różne, 

lecz każda pamięta, 

że jednakowo zawsze 

kochają wnuczęta. 

To samo je cieszy, 

to samo raduje: 

nasz pocałunek, uśmiech 

i słowo... Dziękuję!" 



3. Klasyczne życzenia dla babci 

W dniu Twojego święta, 

Twój wnuczek o Tobie pamięta. 

Oczywiście składam życzenia, 

szczęścia, zdrowia i zadowolenia! 

4. Zabawny wierszyk dla babci 

Dziś dzień Babci - nie psocimy, 

tylko dobrze Ci życzymy. 

Ty wybronisz nas od draki, 

bośmy małe rozrabiaki. 

Całujemy Cię serdecznie, 

żyj nam Babciu długowiecznie. 

5. Klasyczny wierszyk - spełnienia marzeń dla babci 

Przyjmij, Kochana Babciu, 

z serca płynące życzenia: 

dobrego zdrowia, dużo optymizmu 

i spełnienia wszystkich marzeń. 

6. "Babcia jak mama" - wzruszający wierszyk dla babci 

Babcia moja kochana 

Babcia jak druga Mama. 

Nie ma lepszego lekarstwa na bóle 

niż gdy mnie Babcia przytula czule. 

Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać - 

jak zacznie karmić nie może przestać 



i Babci nie można nikim zastąpić, 

więc trzeba ją cenić i pochwał nie skąpić. 

I ja Cię chwalę kochana Babciu, 

wołając z przekorą: „dziura w kapciu”. 

7. Wierszyk dla babci od małego dziecka - z pomocą rodziców. 

Pierwszy Dzień Babci 

Nie umiem pisać, układać wierszy, 

a ten Dzień Babci jest moim pierwszym. 

Nie umiem czytać, nie umiem liczyć 

z pomocą rodziców więc chcę życzyć 

dla mojej Babci dużo radości - 

niech żyje 100 lat w zdrowiu i miłości! 

8. Wierszyk dla babci - święto wszystkich babć! 

Babcia jak dobra wróżka - 

posiedzi obok łóżka, 

opowie bajeczkę przed snem 

i zawsze sprawia, że dużo jem. 

Ma czarodziejską moc zapewne 

i dzisiaj zmienia się w Królewnę, 

dzisiaj jest święto wszystkich Babć! 

9.Życzenia dla dziadka 

Dziadkowie raczej chyba są lepszymi odbiorcami życzeń klasycznych, ale też 

zabawnych i takie właśnie 

propozycje przygotowałyśmy. 



10. Klasyczne życzenia dla dziadka 

Kochany Dziadku w dniu Twojego święta 

życzę Ci dużo zdrowia, pomyślności 

uśmiechu na co dzień i optymizmu. 

11. Życzenia dla dziadka - dziękczynny 

Kochany Dziadku – zacznę zwyczajnie, 

że z Tobą w domu jest fajnie: 

i w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości, 

wspierasz i uczysz życia w miłości. 

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować, 

skromny bukiecik kwiatów darować. 

12. Życzenia dla dziadka - wyznanie miłości 

Dla Dziadziusia od wnusia - 

By Dziadziuś męczyć się nie musiał, 

by długo żył i zdrowy był, 

bo… kocham go z całych sił! 

13. Życzenia zdrowia dla dziadka 

Na Ciebie zawsze można liczyć - 

w Dniu Dziadka chcę Ci życzyć 

zdrowia i siły do życia. 

Jest jeszcze tyle do odkrycia 

i jeszcze tyle do zrobienia - 

Niech zdążą się spełnić Twoje marzenia! 

14. Życzenia dla dziadka - spełnienia marzeń! 



Na Ciebie zawsze można liczyć - 

w Dniu Dziadka chcę Ci życzyć 

zdrowia i siły do życia. 

Jest jeszcze tyle do odkrycia 

i jeszcze tyle do zrobienia - 

Niech zdążą się spełnić Twoje marzenia! 

15. Życzenia dla dziadka - podziękowanie za to, że jest taki fajny 

Dziadku mój kochany, 

jesteś plasterkiem na rany, 

rozpieszczasz mnie i wspierasz, 

uczysz, jak dobro wybierać, 

znasz wiele historii ciekawych 

i uczysz prawdziwej zabawy. 

Zabawny w tym jesteś na dokładkę 

Dziękuję, że jesteś moim Dziadkiem! 

16. Życzenia dla babci i dziadka 

Dobrym pomysłem jest także przygotowanie laurki czy kartki łączonej dla 

babci i dziadka razem. 

Wtedy życzenia i wierszyki dla babci i dziadka będą także łączone. 

17. Życzenia dla babci i dziadka o laurce 

"Dla kogo ta laurka, 

W słońcu, zieleni, chmurkach? 

Dla kogo każda wnuczka, 

Dla kogo każdy wnuczek, 



Maluje dzisiaj kwiaty, 

Przynosi upominek? 

Dla kogo jest ten wierszyk, 

I życzenia od dzieci? 

Już wiecie? 

Oczywiście! 

Dla wszystkich Babć i Dziadków 

Na świecie!" 

18. Życzenia dla babci i dziadka - najważniejszy dzień w roku 

"Babcia z dziadkiem dziś świętują, 

wszystkie dzieci więc pracują. 

Zetrą kurze w każdym kątku, 

przypilnują dziś porządku. 

W kuchni błyszczą już talerze, 

wnusia babci bluzkę pierze. 

Wnusio już podaje kapcie, 

bardzo Kocha swoja babcię. 

Dzisiaj wszystkie smutki precz! 

Święto Dziadków ważna rzecz!" 

19. Życzenia dla babci i dziadka - dla całej czwórki 

"Kochani, dziś okazja rzadka. 

Mamy Dzień Babci oraz Dziadka. 

Jak wiecie jest ich razem czworo, 

co można sprawdzić, gdy się zbiorą. 



Wciąż mówią wtedy o tych latach, 

gdy jeszcze dzieckiem był mój tata. 

A nasza mama bez swych lalek 

do łóżka iść nie chciała wcale. 

A teraz, jak ten czas wciąż leci! 

Cieszą się z dzieci swoich dzieci. 

I myślą widząc ich gromadkę, 

że miło babcią być i dziadkiem. 

Więc dziś spróbujcie zapamiętać. 

Czym są dla dziadków ich wnuczęta? 

I pięknej szansy nie przegapcie: 

kochajcie dziadków swych i babcie." 

20. Rymowane życzenia dla babci i dziadka 

Babcia i Dziadek to moja rodzinka, 

a ja jestem córką/synkiem ich synka. 

A że dopiero mam kilka latek 

ich synek pomaga mi na dodatek 

w składaniu życzeń z serca płynących. 

Choć mała/y jestem mam serce gorące, 

więc bądźcie zdrowi Babciu i Dziadku 

i żyjcie 100 lat w zdrowiu i dostatku! 

 

 

 



3. ZABAWA PALUSZKOWA - Dla najmłodszych: 

Nauczcie się z nami wiersza Wandy Szumanówny „Rodzina” -  pokazując 

kolejno jeden, dwa itd. palce. 

„Ten pierwszy to nasz dziadziuś, [pokazuje kciuk] 

„A obok – babunia” [palec wskazujący] 

„Największy – to tatuś”, [palec środkowy] 

„A przy nim mamunia” [palec serdeczny] 

„A to jest – dziecinka mała!”, [mały palec] 

„A to – moja rączka cała”. [macha dłonią] 

 

A TUTAJ FILMIK Z ZABAWĄ: 

https://www.youtube.com/watch?v=kJhANfo8fts 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJhANfo8fts


4. Piosenki dla Babci i Dziadka 

Dzień Babci i Dziadka – piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo8B3gEC-SY 

 

wesoła piosenka dla babci i dziadka 

https://www.youtube.com/watch?v=2NuR2rL5x6M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo8B3gEC-SY
https://www.youtube.com/watch?v=2NuR2rL5x6M


Babcia ma święto - Hit na Dzień Babci - Jangok - podkład muzyczny               

https://www.youtube.com/watch?v=1u7pcQ9PR6M 

 

 

Życzenia dla Babci i Dziadka 

https://www.youtube.com/watch?v=NEFVmNW9h8Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1u7pcQ9PR6M
https://www.youtube.com/watch?v=1u7pcQ9PR6M
https://www.youtube.com/watch?v=NEFVmNW9h8


5. Układy choreograficzne 

 
My3 Tańczmy razem - Choreografia do utworu Babcia 

https://www.youtube.com/watch?v=019vvRGxrlg 

 

Taniec na Dzień Babci i Dziadka 22.01.2019 r. "Będę tulił Cię" 

https://www.youtube.com/watch?v=GN0D8ri9098 

 

https://www.youtube.com/watch?v=019vvRGxrlg
https://www.youtube.com/watch?v=GN0D8ri9098


6. Nauka rysunku: 
Jak narysować Babcię | Nauka Rysowania Krok po Kroku 

 

Jak Narysować Dziadka 

https://www.youtube.com/watch?v=ez1YPulN18s 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ez1YPulN18s


6. Pomysł na upominek. Zróbcie to sami! 

Kwiatki z papieru, prezent dla babci, dziadka 

https://www.youtube.com/watch?v=xkmYv2WHWcU 

 

 

Prosty przepis na mufinki bananowe 

https://www.youtube.com/watch?v=eabWMcTGYuY 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkmYv2WHWcU
https://www.youtube.com/watch?v=eabWMcTGYuY


21 LUTEGO – obchodzimy również 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

 

1) Dowiedzcie się więcej!  
21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego! 

https://www.youtube.com/watch?v=HkBTa887VTs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Błyskawiczne dzieje polszczyzny.                                                                             
Odcinek 1 - Polszczyzna jako język słowiański 

https://www.youtube.com/watch?v=RxPKer-
tmfA&list=PLKbB2Sk8YdMI9dUYeuRV4szW2CAzUQuoS 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HkBTa887VTs
https://www.youtube.com/watch?v=RxPKer-tmfA&list=PLKbB2Sk8YdMI9dUYeuRV4szW2CAzUQuoS
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=pRdwhpIILFw 
 

 
 

 
ZIMA  

1) Piosenka 
"Zima lubi dzieci" - ANNA JURKSZTOWICZ 

https://www.youtube.com/watch?v=XfCigQDeb5U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRdwhpIILFw
https://www.youtube.com/watch?v=XfCigQDeb5U


2) Zimowe krajobrazy 

https://www.youtube.com/watch?v=D-Ky68Rt50Y 
 

 
 
 

3) zimowy spacer 
https://www.youtube.com/watch?v=gcgxzgnUFAk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-Ky68Rt50Y
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gcgxzgnUFAk


4) Pada śnieg. Pierwszy śnieg - zabawy na śniegu :) 

https://www.youtube.com/watch?v=scbgTTydllw 
 

 

5) Zabawa w sniezki 
https://www.youtube.com/watch?v=bDLcsylLW_g 

 

 

POZDRAWIAMY SERDECZNIE! 

Pani Mirka i Pan Tomek 

https://www.youtube.com/watch?v=scbgTTydllw
https://www.youtube.com/watch?v=bDLcsylLW_g

