
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

BABCIA I DZIADEK 

 

Czy wszystkie dzieci pamiętają o tym, że w styczniu obchodzimy Dzień Babci i 

Dzień Dziadka? Nie zaszkodzi im o tym delikatnie przypomnieć :). Przecież 

babcia i dziadek to najukochańsze osoby na świecie! 

 

 

Kto lubi dostawać prezenty — ręka do góry! Zapewne wszyscy. A kto lubi DAWAĆ 

prezenty? I tutaj wszystkie ręce są w górze. A kto... ma zawsze pomysł na prezent? 

Oczywiście, że wnuki!!!! 

O to kilka obrazków do pokolorowania dla dzieci. 

  

   

 

 



Dla babci i dziadka serca rosną nawet w doniczkach. Ten pomysłowy motyw jest idealny, aby 

znaleźć się na laurce dla babci i dziadka. Tylko kolorować! 

 

 

„Wyliczanka na Dzień Babci i Dziadka” 

Kto nas kocha najgoręcej? Kogo my kochamy? 

Komu dziś życzenia gorące składamy? 

To jest nasza Babunia, której pokażemy, 

Jak dzielić uczucia i słowa umiemy: 

BAB – CIA! BAB – CIA! 

BABCIA! 

To niezwykły przypadek, super także jest Dziadek. 

Bo nawet w środku nocy nie odmówi pomocy. 

Gdy sytuacja jest groźna, liczyć na niego można. 

Niechaj nastawi ucha i swoich wnuków posłucha: 



DZIA – DEK! DZIA – DEK! 

DZIADEK! 

Burza mózgów – za co kochamy babcię i dziadka? 

Zabawy z babcią i dziadkiem mają nie tylko bawić, ale i cieszyć. Dzięki tak prostej rzeczy, 

jak tytułowa burza mózgów możemy umożliwić dziadkom usłyszenie wielu pięknych i 

miłych słów. Odpowiedzi dzieci mogą być zapisywane na tablicy lub szarym papierze, albo 

po prostu głośno wypowiedziane przez wnuki.  

Zabawa ruchowa dla dzieci i dziadków. 

Idzie babcia tup, tup, tup (dziecko i dziadki  maszerują w miejscu) 

Stuka laską stuk, stuk, stuk! (klaszczą w ręce) 

A za babcią hop, hop, hop (podskakują w miejscu obunóż) 

Skacze wnusio w trop. 

 

Idzie babcia tup, tup, tup (dziecko i dziadkowie  maszerują w miejscu) 

Do drzwi puka puk, puk, puk! (stukają zgiętym palcem wskazującym o podłogę) 

- Otwierajcie szybko drzwi, 

Z zakupami ciężko mi. (naśladują dźwiganie ciężkich zakupów) 

 

 

Sto lat dla dziadków! 

Wiwat dziadkowie! 

Niech jak najdłużej żyją nam! 

Bez was kochani , wasze wnuczęta, 

Nie tak odważnie szły by przez świat. 

Serdecznie pozdrawiam; 

Małgorzata Duszkiewicz 


