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Witajcie! 

 Przedstawcie mnie proszę swoim Rodzicom   

Jak mam na imię i podczas której pory roku towarzyszę Wam w przedszkolu?  

Przygotowałam dla Was na ten tydzień kilka zadań, bo jak pamiętacie 

uwielbiam wyzwania! 

 Zatem do dzieła! 

 

 



 

 

Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Nasi dziadkowie”. 

- Wprowadzenie do tematu tygodnia. 

Zadajemy dzieciom pytanie tygodnia: Kim jest mama mamy, kim jest tata taty?  

Dzieci starają się na nie odpowiedzieć, patrząc na ilustrację drzewa genealogicznego. 

 

- Pytamy czy dzieci pamiętają imiona swoich babć i dziadków. 

Tłumaczymy dzieciom, że ilustracja przedstawia członków 

rodziny i ich relacje- drzewo genealogiczne. 

 

Słuchanie opowiadania. 

Kasia i Ania jak zwykle siedziały obok siebie. Dziewczynki, podobnie jak reszta grupy, 

przygotowywały kartki z okazji zbliżających się Dnia Babci i Dnia Dziadka. Wszystkie dzieci 

bardzo się 

cieszyły, że ich dziadkowie wkrótce przyjdą do przedszkola obejrzeć występ wnuków. 

– Nie wiem, czy moja babcia będzie mogła przyjść do przedszkola – zasmuciła się Ania. 

– Od kiedy mama poszła do pracy, babcia opiekuje się moją siostrzyczką. Maja ma dopiero 

dwa lata i nie może zostać sama w domu. 

– Nie martw się, Aniu. Spotkanie z dziadkami będzie po południu, tak aby wszyscy mogli 

przyjść – pocieszyła dziewczynkę pani Ewa. 

– Uff. To dobrze! – powiedział Kacper. – Bałem się, że babcia nie zdąży wrócić z pracy. 

– To twoja babcia pracuje? – zdziwiła się Ania. – Moja jest na emeryturze i zajmuje się moją 

siostrzyczką Mają. Myślałam, że wszystkie babcie są na emeryturze i opiekują się małymi dziećmi. 

– Phi! Ale wymyśliłaś. Moja babcia też jest na emeryturze i nie opiekuje się żadnym dzieckiem – 



powiedział Filip. – Razem z dziadkiem jeżdżą na ryby. Dziadek jeszcze zbiera znaczki, 

czyta książki i lubi bujać się w fotelu. Kiedy dziadek buja się w fotelu i czyta, babcia chodzi ze 

swoimi koleżankami na gimnastykę. Chciała, żeby dziadek też chodził na gimnastykę dla zdrowia, 

ale on powiedział, że woli bujanie, czytanie i znaczki. 

– O, to tak samo jak moja babcia. Zawsze mi mówi, że odkąd jest na emeryturze, spokojnie może 

bujać w obłokach. I na dodatek jeszcze strzela. 

– Jak to może bujać w obłokach? To niemożliwe! – zapewniał Witek. – Chyba, że jest pilotem 

wojskowym i strzela do chmur! Ale po co? – zastanawiał się chłopiec. 

– Nie jest żadnym pilotem! Buja w obłokach – czyli marzy – wytłumaczyła koledze Basia. 

– Chciałaby wyruszyć w podróż dookoła świata, ale nie wie, czy da radę, bo od kilku miesięcy 

strasznie jej strzela w kościach. Na razie czyta bardzo dużo książek podróżniczych i chodzi do 

lekarza, żeby przestało jej strzelać. 

– A wiecie, że jak jest się na emeryturze, to trzeba oddać komuś swój budzik? 

– Maciek, ale dlaczego? – zdziwiła się Dominika. 

– Dziadek mi powiedział, że teraz już nie musi zrywać się codziennie o piątej rano z łóżka, 

żeby zdążyć do pracy. Oddał mi swój budzik, żebym na pewno nie spóźniał się do przedszkola. 

I jeszcze powiedział, że wreszcie ma czas na swoje hobby i teraz całe dnie spędza na działce, bo 

chce być prawdziwym ogrodnikiem i wyhodować największą dynię na świecie! 

– A moja babcia niedawno miała urodziny i trochę się martwiła, że ma już pół wieku. To 

chyba bardzo dużo... ale potem ciocia Agata powiedziała mojej babci, że jest jeszcze bardzo 

młoda i może góry przenosić. Zawsze wydawało mi się, że góry są bardzo ciężkie... Kilka dni 

później moja babcia pojechała razem z ciocią w Tatry i razem weszły na Rysy. Jak wróciła do 

domu, powiedziała, że teraz jest bardzo szczęśliwa, bo spełniła swoje marzenie. I potem 

pokazywała koleżankom z pracy zdjęcia ze szczytu. 

– A mój dziadek ciągle gra w piłkę nożną. Często spotyka się z kolegami i razem grają na 

boisku. Babcia powiedziała, że chyba zwariuje od tej piłki, i nauczyła się szyć. I uszyła już chyba 

ze sto lalek! – powiedział Bartek. 

– Fajna jest ta emerytura – westchnął Krzysio. – Tyle różnych rzeczy można robić! I każdy 

może mieć inne marzenia i hobby. 

– I wcale nie trzeba pilnować małych dzieci – powiedziała Ania. 

– Ciekawe, czy przedszkolak może zostać emerytem? – zastanawiał się Damian. 

Dyskusję dzieci przerwała pani Ewa. 

– Ewelinko, dziadek po ciebie przyszedł. 

Dziewczynka bardzo się ucieszyła, że dziadek po nią przyszedł, i w podskokach wybiegła z sali. 

– Dziadku, jak ja się cieszę, że jesteś na emeryturze! Dzięki temu masz tyle czasu dla mnie! – 

zawołała i przytuliła go z całych sił. 

• Rozmowa na temat opowiadania. 

Zadajemy pytania: 

-  O czym rozmawiały dzieci? 

- Czym się zajmuje babcia Ani? 

- Czym się zajmuje babcia Filipa? 

- Czy to możliwe, by wszystkie babcie i wszyscy dziadkowie lubili to samo? 

- Porozmawiaj z mamą lub z tatą i opowiedz o tym, co twoja babcia i twój dziadek lubią robić 

najbardziej. 



Odkrywanie litery y, Y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

 

 

BUT 

 

Analiza i synteza słuchowa słowa buty. 

Dzieci dzielą słowo buty na sylaby (klaszcząc) i na głoski (jedna głoska to jeden 



wyprostowany palec). Liczą sylaby i głoski w słowie buty.  

Wymieniają inne słowa, w których głoska y jest na końcu oraz w środku.  

Pytamy, czy dzieci znają słowa, w których głoska y jest na początku. 

 

 Budowanie schematu słowa buty. 

Będą potrzebne białe kartoniki. 

Dzieci układają tyle kartoników, ile sylab słyszą w słowie buty. Rozsuwają kartoniki, wy- 

mawiając głośno sylaby. Następnie układają tyle kartoników, z ilu głosek składa się słowo. 

Wymawiają głośno głoski, dotykając kartoników. 

 

Określanie rodzaju głoski y. 

Dzieci wymawiają głoskę y – długo i krótko. 

Głoska y jest samogłoską i oznaczamy ją kolorem czerwonym. 

 

Budowanie modelu słowa buty. 

Kartoniki: czerwone, niebieskie. 

Dzieci głośno dzielą słowo buty na głoski. 

Pod schematem słowa zaznaczają miejsce głoski y czerwonym kartonikiem. Czerwonym 

kartonikiem zaznaczają miejsce samogłoski u w słowie buty. Pozostałe miejsca zaznaczają 

na niebiesko. To spółgłoski. Porównują liczbę samogłosek 

i liczbę spółgłosek w podanym słowie. 

 

 

 Odkrywanie litery y. 

Kartonik z literą y. 

Y y  

 

Dzieci omawiają  wygląd litery. Umieszczają literę w odpowiednim miejscu pod 

 modelem słowa buty oraz wybierają odpowiedni kolor kartonika (czerwony). 

 

Wyjaśniamy, że w języku polskim nie ma słowa, które rozpoczyna się na głoskę y. 



 

BUTY 
 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Co robię z dziadkami? – zabawa w odgadywanie zagadek przedstawianych za pomocą pantomimy 

(autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej). 

Dziecko wchodzi do środka koła i przedstawia za pomocą pantomimy czynność (zabawę), którą 

najbardziej lubi wykonywać z babcią lub z dziadkiem. 

Rodzice odgadują, o jaką czynność (zabawę) chodzi. 

 

Jeden i więcej – zabawa językowa. 

Kartoniki z literami y, e, i, obrazki przedstawiające: lalkę, ul, motyla, ptaka, maskę, mak, 

balon, dom, kwiat, trzy kartki formatu A4. 

Rozkładamy kartki, na każdej z nich kładziemy kartonik z jedną literą. Dziecko wybiera obrazek, 

np. motyla.  

R. mówi: Jeden, dziecko uzupełnia: motyl.  

R. mówi: Dwa, dziecko uzupełnia: motyle.  

Następnie dziecko kładzie obrazek na kartce z literą pasującą do usłyszanej w wygłosie głoski.  

 

Po pogrupowaniu wszystkich obrazków R. zwraca uwagę dziecka na zmiany w słowach przy 

tworzeniu liczby mnogiej. Zachęca do tworzenia definicji, zwracając uwagę na schematy językowe: 

np. motyl – motyle, 

lala – lale, 

balon – balony, 

maska – maski, 

mak – maki. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Wyliczanka bez trzymanki – zabawa logorytmiczna z wykorzystaniem wiersza Danuty Wawiłow 

Dziwny pies. 

R. zapoznaje dziecko z wierszem. Podczas pierwszego odczytywania R. zaprasza dziecko do 

rymowania, stosując pauzy. Następnie prosi dziecko o przedstawienie pomysłów na gesty, 

których można użyć do zaprezentowania słów wiersza. 
 

Jeden, dwa, jeden, dwa, 

pewna pani miała psa. 

Trzy i cztery, trzy i cztery, 

pies ten dziwne miał maniery. 

Pięć i sześć, pięć i sześć, 

pies ten lodów nie chciał jeść. 

Siedem, osiem, siedem, osiem, 

wciąż o kości tylko prosił. 

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, 

kto z nas kości mu przyniesie? 

Może ja, może Ty? 

Licz od nowa: raz, dwa, trzy! 

 

Zapoznaj się z dawnymi zabawkami ze strony https://www.lisak.net.pl/blog/?p=1986  

 

oraz obejrzyj film „Jak z biegiem lat zmieniały się zabawki i zabawy?” 

https://www.youtube.com/watch?v=e-Nz5eNQ1ps 

 

następnie porozmawiaj z Rodzicami na poniższe zaproponowane tematy: 

 

Dawne zabawki i współczesne zabawki – zabawa dydaktyczna. 

Klocki drewniane, klocki typu lego, pióro ze stalówką, długopis, lalka szmaciana, lalka typu 

barbie, pluszowy miś, plastikowa figurka, gra planszowa, smartfon bez karty SIM. 

 

R. pokazuje dzieciom te zabawki i przybory, których używają teraz, i te, których używali 

ich dziadkowie. R. wybiera jeden przedmiot, np. plastikowy klocek, i mówi: Z tych klocków 

układacie budowle. A jak myślicie, z czego układali budowle wasi dziadkowie, gdy byli mali? 

Dzieci wskazują drewniane klocki. 

 

 

 

https://www.lisak.net.pl/blog/?p=1986
https://www.youtube.com/watch?v=e-Nz5eNQ1ps


 Zabawki z dawnych czasów – rozmowa na podstawie zapoznanych materiałów. 

 

- Jakie miejsce jest przedstawione na stronie? 

- Co robią dzieci na tej ilustracji? 

- Jakie zabawki znajdują się na ilustracji? 

-W co się bawią poszczególne dzieci? 

-Czy potraficie nazwać zabawki przedstawione na ilustracjach? 

- Czy widzieliście kiedyś taką zabawkę lub bawiliście się nią? 

-Z czego są zrobione te zabawki? 

- Jak myślicie, w jaki sposób można się bawić tymi zabawkami? 

-Które zabawki są podobne do tych, które teraz macie, a które zdecydowanie się od nich różnią? 

-Która zabawka z przedstawionych na ilustracji podoba się wam najbardziej? Dlaczego? 

 

 Instrukcja obsługi zabawki – zabawa kreatywna. 

Karty do gry, domino, plansza do gry w chińczyka lub w warcaby (wraz z pionkami i kostkami), 

kapsle po napojach, bierki, kartka w kratkę i ołówek. 

Zadaniem dziecka jest wspólnie z rodzicem wymyślić, w jaki sposób można się pobawić 

otrzymanymi przedmiotami. 

Jeżeli dzieci znają już daną grę, ich zadaniem jest wymyślić do niej nowe zasady. 

 

Przygody dziadka – zabawa językowa. 

Wycinki z kolorowych gazet, przedstawiające wybrane sytuacje życiowe, np.: wizytę u lekarza, 

zakupy w sklepie, spacer po parku, jazdę samochodem, wędkowanie, czytanie książek, 

żetony dla dzieci. 

R. zgina wycinki z gazet tak, by było widać tylko fragment ilustracji, i pyta: Co robił dziadek? 

Dziecko stara się odgadnąć aktywność na podstawie fragmentu ilustracji 

i odpowiedzieć pełnym zdaniem, np. Dziadek złowił rybę. R. pyta dzieci: Ile słów słyszycie 

w tym zdaniu? Każde słowo zaznacza jednym żetonem.  

Posłuchaj tego zdania jeszcze raz. Dziadek złowił dużą rybę. Czy 

coś się zmieniło? Czy żetonów jest tyle samo, ile słów w zdaniu? 

 

Dziecko tworzy zdania opisujące kolejne wycinki. R. zachęca dziecko, by samo dodawało słowa do 

utworzonych zdań. 

 

 



 

 

 

 



 

Piosenka „Kochamy Was” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz6lMjPmSpI&list=PL7Lg168IaC6Tzt-IlwKA7t824_xLiHaBt&index=40 

 

więcej piosenek w temacie Dnia Babci i Dziadka: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz6lMjPmSpI&list=PL7Lg168IaC6Tzt-IlwKA7t824_xLiHaBt&index=40 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz6lMjPmSpI&list=PL7Lg168IaC6Tzt-IlwKA7t824_xLiHaBt&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=Tz6lMjPmSpI&list=PL7Lg168IaC6Tzt-IlwKA7t824_xLiHaBt&index=40




 

Obejrzyj z rodzicami prezentację o szacunku dla starszych 



 


