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Podstawa programowa: 
Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne 
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.  
obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć  to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych 
w domu, w przedszkolu, na ulicy;  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 
współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
-w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swojego zachowania. 
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, 
gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;   mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji. 
Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci 
jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym 
ruchowo; 
Obszar 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem. 
wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu; w teatrze, w kinie;  
Obszar 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. 
umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich 
jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; 
Obszar 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 
dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki 
pisania; słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 
Obszar 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 
wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują; 
 
Cel ogólny:   
- wdrażanie do okazywania szacunku i pomocy osobom starszym, 
- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, 
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ,  
Cele operacyjne: 
-  szanuje osoby starsze, 
-  właściwie zachowywać się w ich towarzystwie, 
-  uważnie słucha, jest zainteresowany, 
- właściwie odbiera treści, 
Metody: 
- czynna – udział dz. w zajęciu i zabawach, zadań stawianych do wykonania,  zabawowo-naśladowcza,  
- słowna – opowiadanie, objaśnienia, rozmowa, żywego słowa, 
- oglądowa – pokaz , przykład, 
Zasady: 
- zaspokojenia potrzeb dziecka, 
- aktywności, 
- korelacji, 
- stopniowania trudności,  
Formy pracy: 
- indywidualna: jednolita zróżnicowana, 
- grupowa: jednolita zróżnicowana, 
Środki dydaktyczne:  
kukiełki do inscenizacji, kolorowe naklejki (po 4 jednego koloru), tekst opowiadania, kredki, drzewo 
genealogiczne, ilustracje złego i dobrego zachowania wobec osób starszych, tamburyno, wiersz I. Salach „ Idzie 
babcia”, słoneczko uśmiechnięte i smutne, 
 



Przemiana Piotrusia. Przebieg zajęć 
1.   Powitanie dzieci. 
Witaj, ….(imię), witaj,…..(imię) 
Jak się masz? Jak się masz? 
Wszyscy cię witamy . 
Wszyscy cię kochamy. 
Bądź wśród nas, bądź wśród nas. 
2. Wprowadzenie . 
Każdy z nas ma lub miał babcię i dziadka, którym tak wiele zawdzięczamy.  To właśnie oni poświęcają 
nam swój czas, kiedy nasi rodzice są zapracowani. To babcie i dziadkowie opiekują się wnukami, 
chodzą na spacery, opowiadają swoje wspomnienia z dzieciństwa, uśmiechają się do nas, przytulają, 
wybaczają różne psoty i figle. 
3. Zaproszenie dzieci na krótką inscenizację . 
 
Narrator: Opowiem wam o chłopcu o imieniu Piotruś, który nie lubił być grzeczny, nie szanował 
innych. Piotruś był bardzo kochany przez swoich rodziców, babcię  i dziadka. 
Babcia: Piotrusiu idź sobie teraz na podwórko, ale uważaj, żebyś się nie spocił. (babcia zawiązała 
Piotrusiowi na szyi ciepły szalik) 
Piotruś: Po co mi dajesz szalik? (zdejmuje  szalik) 
Babcia: Żebyś się nie przeziębił.  Piotrusiu, mam do ciebie  prośbę, czy poszedłbyś ze mną później  na 
zakupy? 
Piotruś: Wolę zostać w domu!  Będę robić tylko to na co ja  mam ochotę!  
Narrator: Następnego dnia Piotrusia  obudziły śmiechy i tupanie. Otworzył oczy. Był wczesny 
poranek. Piotrusiowi bardzo chciało się spać, ale spać nie mógł, bo przeszkadzały mu hałasy za 
drzwiami. Wstał więc i wyjrzał z pokoju. Zobaczył coś takiego, że musiał przetrzeć oczy, by się 
upewnić, że nie śpi. Babcia jeździła w przedpokoju na wrotkach! W ręce trzymała słoik konfitur i 
wyjadała je ze smakiem dużą łyżką. 
Piotruś: Babciu! Co robisz? 
Babcia: Co, nie widzisz?  
Piotruś: Przecież sama zawsze mówiłaś, że nie wolno wyjadać konfitur! 
Babcia: No to co? Nic mnie nie obchodzi, że nie wolno. Lubię konfitury. I zjem sobie wszystkie, bo 
taką mam ochotę. 
Narrator: Zanim Piotruś zdołał odpowiedzieć, na korytarz wpadł dziadek wesoło rzucając piłką . 
Piotruś: Hej, co robisz!  Nie wolno bawić się piłką w mieszkaniu! 
Dziadek: A bo co?  Wielkie rzeczy. To mi się podoba! Piotrusiu, miałeś rację. Trzeba robić to na co się 
ma ochotę! 
Babcia: Tralala-la, hop-siup.  Śniadania dziś nie będzie. Obiadu też! Kto jest głodny, niech sobie coś 
zje. Tylko nie konfitury. Konfitury to ja już zjadłam. 
Piotruś: Babciu, Dziadku. Przecież tak nie można... 
Dziadek: Dlaczego?  Każdy może robić to, na co ma ochotę. 
Piotruś:  Nie. Nie może.  Bo... bo... trzeba się liczyć z innymi, trzeba ich szanować.  No, przestańcie 
już! 
Narrator: Właśnie w tej chwili Piotruś postanowił, że zawsze już będzie grzeczny, będzie szanował 
innych i robił to o co go inni proszą. 
 
4. Rozmowa na temat opowiadania 
- Jak Piotruś zachował się w stosunku do babci ? 
- Co zrobiła babcia i dziadek? 
- Co poradzilibyście Piotrusiowi? 
-  A co wy byście zrobili, gdyby wasza babcia lub dziadek potrzebowali pomocy? 
-  W czym pomagacie dziadkom? 
-  Co najchętniej robicie razem z babcią lub dziadkiem? 



 
5.Ilustracja ruchowa wiersza I. Salach „ Idzie babcia” 
Idzie babcia tup ,tup, tup - (dz. maszerują w miejscu, mocniej wytupują słowa tup, tup, tup) 
Stuka laską stuk, stuk, stuk, ( dz. klaszczą w ręce) 
Idzie babcia tup, tup, tup, (maszerują w miejscu mocniej wytupują słowa tup, tup, tup) 
Do drzwi puka puk, puk, puk, (stukają zgiętym palcem wskazującym o podłogę) 
- Otwierajcie szybko drzwi puk, puk, puk, 
Z zakupami ciężko mi. (naśladują dźwiganie ciężkich zakupów). 
 
6. Zabawa dobre i złe zachowania 
Dzieci poruszają się w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze nauczyciel 
opisuje sytuacje (prezentując obrazek) przedstawiające różne sposoby zachowania się dzieci wobec 
starszych osób. Jeśli zachowania są właściwe – dzieci klaszczą w ręce, jeśli nie przykucają i uderzają 
rękami o podłogę. (Np. Ania pomaga ugotować babci obiad; Michał siedzi w autobusie nad nim stoi 
babcia, Tomek pomaga babci nieść zakupy itp…) 
 
7. Ewaluacja zajęć :  
Jest mi wesoło, jest mi smutno. Sala podzielona jest na 2 części. Jedna część oznaczona jest 
emblematem uśmiechniętego słoneczka, druga smutnego. Dzieci stoją na środku sali. Przechodzą na 
wybraną stronę sali, która określa ich stan emocjonalny. 
 
8.Praca plastyczna: uzupełnianie  drzewa genealogicznego. 
 /Anna Pabijańczyk/ 


