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GRA WIZYTA U BABCI I DZIADKA

ZASADY GRY NA ZAJĘCIACH:

GRĘ ZACZYNA OSOBA KTÓRA WYLOSUJE NAJMNIEJSZĄ

LICZBĘ OCZEK.

GRĘ ROZPOCZYNAMY NA POLU START. WYGRYWA TEN KTO

PIERWSZY DOTRZE DO METY, ABY DOTRZEĆ DO METY

NALEŻY WYLOSOWAĆ BRAKUJĄCĄ LICZBĘ OCZEK.

KAŻDE POLE ZAWIERA PYTANIE ALBO ZADANIE DO

WYKONANIA.

1. Opowiedz swoje najmilsze wspomnienie z babcią i dziadkiem.

2. Narysuj swojego dziadka.

3. Powiedz co lubisz robić ze swoją babcią.

4. Razem z dziadkiem wybrałeś/łaś się na spacer po lesie i się

zgubiliście – stoisz jedną kolejkę.

5. Powiedz z czym najbardziej kojarzy ci się twoja babcia i twój

dziadek.

6. Narysuj swoją babcię.

7. Babcia zrobiła ci niespodziankę i przywiozła ci prezent,

idziesz dwa pola do przodu.

8. Napisz coś miłego o swojej babci i dziadku.

9. Powiedz co najbardziej lubisz robić z twoją babcią i

dziadkiem.

10. Razem z babcią wybrałeś/łaś się na zakupy, aby wspólnie

upiec ciasto, zapomnieliście/łyście o mące i musicie się wrócić do

sklepu – cofasz się o dwa pola.

11. Powiedz co lubisz robić ze swoim dziadkiem.

12. Jaki jest ulubiony kolor twojej babci i dziadka.

13. Co miłego ostatnio zrobiłeś/łaś dla swojej babci i dziadka.

14. Narysuj serce a następnie je wytnij aby móc wręczyć je swojej

babci i dziadkowi.

15. Dziadek zabrał cię do wesołego miasteczka i wygrałeś/łaś los

na loterii, idziesz dwa pola do przodu.

16. Gdzie chciałbyś/łabyś pojechać ze swoją babcią i dziadkiem?

17. Czego nie lubisz robić ze swoją babcią i dziadkiem?

18. Co dobrego do jedzenia robi twoja babcia lub dziadek?

19. Narysuj coś miłego dla swojej babci i dziadka.

BRAWO DOTARŁEŚ/ŁAŚ DO METY – ZŁÓŻ ŻYCZENIA SWOJEJ

BABCI I DZIADKOWI. 



GRA WIZYTA U BABCI I DZIADKA

ZASADY GRY Z BABCIA I DZIADKIEM:

GRĘ ZACZYNA OSOBA KTÓRA WYLOSUJE NAJMNIEJSZĄ LICZBĘ OCZEK.

GRĘ ROZPOCZYNAMY NA POLU START. WYGRYWA TEN KTO PIERWSZY

DOTRZE DO METY, ABY DOTRZEĆ DO METY NALEŻY WYLOSOWAĆ

BRAKUJĄCĄ LICZBĘ OCZEK.

KAŻDE POLE ZAWIERA PYTANIE ALBO ZADANIE DO WYKONANIA.

1. Opowiedz swoje najmilsze wspomnienie z babcią i dziadkiem/

wnuczkiem.

2. Narysuj swojego dziadka / wnuczka.

3. Powiedz co lubisz robić ze swoją babcią / wnuczkiem.

4. Razem z dziadkiem wybrałeś/łaś się na spacer po lesie i się

zgubiliście – stoisz jedną kolejkę.

5. Powiedz z czym najbardziej kojarzy ci się twoja babcia i twój

dziadek / wnuczek.

6. Narysuj swoją babcię / wnuczka.

7. Babcia zrobiła ci niespodziankę i przywiozła ci prezent,

idziesz dwa pola do przodu.

8. Napisz coś miłego o swojej babci i dziadku / wnuczku.

9. Powiedz co najbardziej lubisz robić z twoją babcią i dziadkiem

/ wnuczkiem.

10. Razem z babcią wybrałeś/łaś się na zakupy, aby wspólnie

upiec ciasto, zapomnieliście/łyście o mące i musicie się wrócić do

sklepu – cofasz się o dwa pola.

11. Powiedz co lubisz robić ze swoim dziadkiem/ wnuczkiem.

12. Jaki jest ulubiony kolor twojej babci i dziadka/ wnuczka.

13. Co miłego ostatnio zrobiłeś/łaś dla swojej babci i dziadka/

wnuczka.

14. Narysuj serce a następnie je wytnij aby móc wręczyć je swojej

babci i dziadkowi/ wnuczkowi.

15. Dziadek zabrał cię do wesołego miasteczka i wygrałeś/łaś los

na loterii, idziesz dwa pola do przodu.

16. Gdzie chciałbyś/łabyś pojechać ze swoją babcią i dziadkiem/

wnuczkiem?

17. Czego nie lubisz robić ze swoją babcią i dziadkiem/

wnuczkiem?

18. Co dobrego do jedzenia robi twoja babcia lub dziadek?

19. Narysuj coś miłego dla swojej babci i dziadka / wnuczka.
BRAWO DOTARŁEŚ/ŁAŚ DO METY – ZŁÓŻ ŻYCZENIA SWOJEJ BABCI I

DZIADKOWI. 


