
Dzień dobry Przedszkolaki 😊 Czy wszyscy dzisiaj obudzili się z uśmiechem na 

buzi? Mam nadzieję, że tak i zapraszam do wspólnej nauki 😊 

 

1. Dzisiaj poznamy kolejną samogłoskę, przyglądnijcie się obrazkowi 
poniżej i powiedzcie czym się różni : 

 

 
Tak, na końcu drugiego wyrazu mamy literkę y, Y i to właśnie tą 

samogłoskę poznamy dzisiaj.  
 

2. Poniżej zobaczcie jak wygląda literka y,Y duża i mała pisana oraz duża  
i mała drukowana.  

 



Zobacz również jak zapisuję się literkę y,Y w liniaturze: 

 
 

3. Kolejne zadanie – podziel podane wyrazy najpierw na slaby, 
 a następnie na głoski : 

koty 
lody 

domy 
dymy 
motyl 
dym 

 
4. Poproś Rodzica o przeczytanie wyrazów, a następnie powiedz, gdzie 

znajduje się głoska y w środku czy na końcu: 

syrena 
ryba 

palmy 
łyżka 
nuty 
karty 
frytki 

okulary 



5. Poproś Rodzica o przeczytanie wiersza. 
Wiersz W. Chotomskiej: „Y”: 

Co robi Y? 
Wyje. 

Naśladuje fabryczną syrenę 
i w porze mycia 
wyłącznie wycia 

słychać z niektórych łazienek: 

• Mydło szczypie w oczyyyy! 

• Prysznic włosy moczyyyy! 

• Po co zaraz plecyyyy? 

• Dosyć już tej hecyyyy! 
Yyyyyy! 

A poza tym 
wyje i ryczy 

jeszcze z innych przyczyn: 
że duży się z małym nie liczy, 

że małych trzymają na smyczy, 
że w życiu jest tyle goryczy. 

Wyje i ryczy, 
wyje i ryczy, 
wyje i ryczy. 

YYYYYY!... 
 

6. Uzupełnij wyrażenia poprzez dodanie samogłoski y na końcu wyrazu: 

Był las, a są... (lasy) 

Był płot, a są... (płoty) 

Był dom, a są... (domy) 

Był kot, a są... (koty) 
 

Był dym, a są … (dymy) 
 

7. W kolejnym ćwiczeniu będą ci potrzebne klocki i postaraj się z nich 
ułożyć literkę y dużą i małą na dywanie – zobacz w zadaniu nr 2 jak wygląda. 

😊 
 

Wspaniała praca, znasz już kolejną literkę 😊 



 

Praca z książką: 

- Karty Pracy nr 2 – str. 20 – 21 

- Czytanie i pisanie – str. 27 - 28 

 

 


