
RÓŻYCZKI PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 

Blok tematyczny: DZIEŃ I NOC 

Temat dnia: „CZYM SIĘ RÓŻNI DZIEŃ OD NOCY?” (mowa i myślenie + ruch) 

 

Cele szczegółowe zajęć, dzięki zabawom dziecko: 

 weźmie udział w zabawach ruchowych, 

 zbuduje wieżę, 

 pozna stałe następstwo dnia i nocy, 

 pozna cechy dnia oraz nocy, 

 wie, że trzeba sprzątać zabawki. 

 

Witamy rodziców i dzieci z grupy „Różyczki”, niżej zamieszczamy propozycje zabaw na 

dziś. 

 Zabawa manualna „Piramidki” – budowanie , układanie różnej wielkości piramidek, 

wieżyczek z dostępnych w domu przedmiotów (np. rolki papieru toaletowego, klocki, 

kubeczki plastikowe). 

 

 Czynności porządkowe – przypomnienie dziecku, jak ważne jest sprzątanie rzeczy, 

zabawek po skończonej zabawie. Odkładanie na swoje miejsce rzeczy użytych do 

budowania piramidek. 

 

 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Pisarze”. W zabawie mogą wziąć również 

udział inni domownicy. Osoby biorące udział w zabawie siadają na dywanie w pozycji 

klęku. Naśladujemy pisanie książki na komputerze – stukamy palcami o podłogę, 

dywan. 

 

1.  „Po nocy dzień, a po dniu – noc” – proszę przeczytać dziecku krótkie opowiadanie i 

na jego podstawie opowiedzieć jakie są cechy dnia i nocy.  Rodzic zadaje pytania i 

sam na nie odpowiada, próbując zainteresować dziecko: Jak się zrobiło na dworze, 

gdy zaszło słońce? Co się stało z kwiatkami? Co zrobiły wróbelki? Co się pojawiło na 

niebie, kiedy zaszło słońce? Co lalki powiedziały Trampolinkowi? Co Trampolinek 

powiedział zabawkom, kiedy wstał? 

 



 

 

 

 

 

2. „Co robimy w dzień, a co w nocy?” – zabawa dramowa; gdy dorosły mówi 

DZIEŃ-dziecko naśladuje czynności, które można wykonywać w ciągu dnia(np. 

czytanie książki, gotowanie obiadu, wyjście na spacer), gdy dorosły mówi NOC- 

dziecko udaje, że śpi. Rodzic pokazuje dziecku wszystkie czynności i zachęca dziecko 

do naśladowania. 

 

Opracowała 

Lucyna Śliżewska 



 Zabawy ruchowe z piłką – ćwiczenie umiejętności rzucania piłki do celu, np. do 

miski, wiaderka z niedużej odległości. 

 

 Układanie puzzli dostępnych w domu. 

 

 

 Czynności higieniczne – mycie rąk i zębów po skończonym posiłku. 

 

 Ćwiczenia wyprostne – kładziemy dziecku na głowę woreczek z ryżem, kaszą; 

dziecko chodzi z woreczkiem starając się, by ten nie spadł na podłogę. 

 

 

 Ćwiczenie uspokajające przed zabawą plastyczną – dziecko leży na plecach i unosi 

wyprostowaną raz jedną, raz drugą nogę. 

 

 Zabawa plastyczna „Słońce” – malowanie słońca na kartce maczanymi w farbie 

palcami i dłońmi. Dziecko paluszkami maluje okrągłe słońce, natomiast promyki 

wykonuje odbijając dookoła słońca dłoń pomalowaną farbą. Poniżej przykładowa 

praca. Po zabawie sprzątamy stanowisko pracy. 
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