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Cele ogólne: wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego; stymulowanie rozwoju 
mowy; rozwijanie poczucia więzi z najbliższą rodziną 

  Mama i tata – zabawa z elementami czytania globalnego 
 1 Pomoce: kartoniki z sylabami i wyrazami; sylwety postaci; tamburyno 

Etap I: Nauczyciel prezentuje na tablicy sylwety mamy i taty oraz podpisy. Razem z dzieć-
mi odczytuje je. Następnie pokazuje kartoniki z sylabami i wspólnie z maluchami układa 
z nich wyrazy („mama”, „tata”) i również wiesza je na tablicy pod właściwymi podpisami. 

Etap II: Prowadzący rozkłada na dywanie kartoniki z sylabami (w liczbie dzieci). Przed-
szkolaki spacerują między nimi. Na mocne uderzenie w tamburyno podnoszą dowolny 
kartonik, po czym dobierają się w pary tak, aby sylaby na ich kartonikach były takie same 
i utworzyły wyraz („mama” lub „tata”). Nauczyciel podchodzi do każdej pary, wspólnie 
z dziećmi odczytuje powstały wyraz (podpowiedzią są sylwety i podpisy na tablicy). Na 
sygnał prowadzącego kartoniki ponownie lądują na dywanie, a zabawa się powtarza. 

 „Nowe rodzeństwo” – wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią 
 1 Pomoce: opowiadanie „Nowe rodzeństwo”

Nauczyciel czyta opowiadanie „Nowe rodzeństwo” Agnieszki Borowieckiej (tekst na 
s. 54–55). Następnie zadaje dzieciom pytania: Ile Krzyś skończył lat? Jakie prezenty 
otrzymał? Dlaczego Krzyś nie cieszył się, że będzie miał siostrzyczkę? Co się zmieniło 
po tym, jak mama przywiozła siostrzyczkę ze szpitala? Jak Krzysiowi udało się uspokoić 
swoją siostrzyczkę? Jak chłopczyk bawił się z siostrzyczką, gdy ją polubił? Czy wy macie 
młodsze/starsze rodzeństwo? Co najbardziej lubicie robić razem? 

  Kołysanka dla maluszka – zabawa artykulacyjna w ruchu 
 1 Pomoce: tamburyno

Nauczyciel intonuje popularną kołysankę „Kotki dwa”, aby dzieci przypomniały sobie 
melodię. Następnie proponuje zanucenie piosenki kolejno na wybranych samogłoskach 
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(„a”, „o”, „u” lub „e”). W czasie gdy gra na tamburynie, maluchy biegają po sali. Gdy 
muzyka ustaje, zatrzymują się i nucą razem z prowadzącym kołysankę na jednej samo-
głosce, kołysząc się na boki. 

  Od najmłodszego do najstarszego – zabawa dydaktyczna 
 1 Pomoce: kartoniki z obrazkami postaci; dwie duże obręcze 

Nauczyciel rozkłada na dywanie w rozsypce kartoniki. Dzieci wkładają do jednej obręczy 
postacie żeńskie, a do drugiej – męskie. Następnie wskazują najmłodszą, a zarazem 
najmniejszą dziewczynkę na obrazku i ten kartonik wieszają na tablicy. Wspólnie z pro-
wadzącym zastanawiają się, jak dziewczynka zmienia wygląd w ciągu życia i dokładają 
kolejne kartoniki. Próbują też ustalić, jakie zajęcia są związane z poszczególnymi okre-
sami w jej życiu (np. przedszkole, szkoła, praca). W ten sam sposób porządkują obrazki 
z postaciami męskimi. Dzieci wskazują najmłodsze/najstarsze postacie na kartonikach 
i zastanawiają się, z którą postacią się identyfikują. 

  Wesoła rodzinka – wykonanie portretu rodziny 

Materiały: kartki z bloku technicznego A4 lub A3; farba w kolorze cielistym (miesza-
nina koloru różowego, białego i żółtego); gruby pędzel; kredki pastelowe; papierowe 
serduszka wycięte dziurkaczami; klej w sztyfcie

Wykonanie: B Pierwszą część pracy nauczyciel wykonuje z każdym dzieckiem in-
dywidualnie (najlepiej zaplanować ją na początek dnia, gdy dzieci schodzą się do 
sali). Maluje wnętrze dłoni dziecka oraz fragment jego przedramienia farbą w kolorze 
cielistym i pomaga odbić na kartce z bloku technicznego. Należy wykonać tyle odbić, 
ile członków liczy najbliższa rodzina przedszkolaka. Wielkość arkusza należy dobrać 
do liczby odbić. C Po całkowitym wyschnięciu pracy dzieci kredkami pastelowymi 
dorysowują postaciom szczegóły: elementy twarzy, włosy, cechy charakterystyczne, 
ubranie. D Na koniec każdy ozdabia swój portret papierowymi sercami wyciętymi za 
pomocą ozdobnych dziurkaczy. 
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Nowe 
rodzeństwo

(Agnieszka Borowiecka) 

Mały Krzyś był najmłodszy w całej rodzinie i wszyscy bardzo go rozpieszczali. 
Babcia z dziadkiem zabierali go codziennie na plac zabaw, starsi kuzyni grali 
z nim w piłkę, mama zawsze czytała mu bajki na dobranoc, a tata brał go na 
barana, kiedy tylko zabolały go nóżki. Właśnie zbliżały się czwarte urodziny 
Krzysia, więc chłopiec zażyczył sobie tort z piłkarzem i duży zestaw klocków 
LEGO. A gdy wreszcie nadszedł ten wielki dzień, wszystko było dokładnie 
takie, jak Krzyś sobie wymarzył. Był tort w kształcie piłki z cukrową fi gurką 
piłkarzyka, były prezenty i odśpiewane „Sto lat”. Lecz oprócz pięknych 
zabawek i mnóstwa dobrych życzeń, Krzyś dostał jeszcze jeden prezent, 
którego w ogóle się nie spodziewał.

– Już niedługo będziesz miał siostrzyczkę – oznajmił tata, gdy wszyscy 
goście poszli już do domu.

Kr zyś bardzo się zmartwił, bo wcale nie życzył sobie takiego prezentu, ale 
nie było już odwrotu. Brzuch mamy z dnia na dzień robił się coraz większy, 
a w pokoju chłopca pojawiło się małe łóżeczko i mnóstwo różowych ubranek. 
Wszyscy mówili tylko o narodzinach jego nowej siostrzyczki i pytali go, czy 
się cieszy. Lecz Krzyś nie cieszył się wcale, bo mama nie czuła się najlepiej 
i nie mogła się z nim bawić, tata był ciągle zajęty jakimiś zakupami i nikt nie 
miał dla niego czasu. A to był dopiero początek. Kiedy mama przyniosła ze 
szpitala maleńkie zawiniątko, a w nim siostrzyczkę Krzysia, cały świat wywrócił 
się do góry nogami. Mama z tatą na zmianę nosili ją na rękach, biegali po 
domu z pieluszkami, co chwilę uciszali Krzysia i sami chodzili na paluszkach, 
gdy siostrzyczka spała. A gdy tylko z pokoiku dobiegał płacz, wszyscy rzu-
cali to, co akurat mieli w rękach, i pędzili zająć się jego siostrą. Krzyś czuł 
się zazdrosny i wręcz gniewał się na rodziców, że nie mają dla niego czasu.
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– Dlaczego tylko jej śpiewasz kołysanki? – mówił do mamy z wyrzutem. 
I wcale nie pocieszały go tłumaczenia, że on już jest dużym chłopcem i prze-
cież nie lubi, gdy mama mu śpiewa. W takiej chwili Krzyś wolał, żeby mama – 
choćby nie wiem jak fałszując – śpiewała tylko dla niego i żeby nie musiała 
się zajmować tym płaczącym bobasem.

Pewnego dnia, gdy tata był w pracy, mama ze zmęczenia zasnęła na ka-
napie, a Krzyś bawił się swoim nowym LEGO, z łóżeczka siostrzyczki dobiegło 
go ciche kwilenie. Chłopiec delikatnie odłożył klocki i podszedł na paluszkach 
do łóżeczka. Małe usteczka jego siostrzyczki wykrzywiały się z grymasem 
i już miała się rozpłakać, gdy nagle Krzyś zaczął jej nucić piosenkę, której 
nauczył się w przedszkolu. Siostrzyczka popatrzyła na niego z ciekawością 
i wyciągnęła do niego swoje maleńkie rączki. Chłopiec ucieszył się, że udało 
mu się uspokoić siostrzyczkę i bardzo mu się to spodobało. Następnego wie-
czora, gdy tata lulał ją na rękach, Krzyś spróbował tej samej sztuczki, która 
i tym razem się sprawdziła. Jego maleńka siostra nie tylko przestała płakać, ale 
próbowała złapać i zjeść jego palce. Co obojgu bardzo się podobało. Od tej 
chwili chłopiec chętnie pomagał rodzicom w opiece nad swoją siostrzyczką. 
Pchał wózek razem z tatą, opowiadał jej bajki, robił dla niej teatrzyki palusz-
kowymi pacynkami, a czasem nawet pozwalał jej targać się za włosy i śmiał 
się, gdy siostrzyczka śliniła jego ręce. Mówił wtedy:

– Fuj, fuj, fuj – a siostrzyczka zaśmiewała się w głos, słysząc te słowa. Bo 
nikt nie potrafi ł jej rozbawić tak jak jej starszy brat. 

Gdy nadeszły piąte urodziny Krzysia, a jego mała siostrzyczka pełzała 
za nim krok w krok i nie odstępowała go ani na chwilę, chłopiec pomyślał, że 
siostra to najlepszy prezent, jaki tylko mógłby sobie wymarzyć. Bo bardzo się 
nawzajem polubili. 
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