
WITAMY DZIECI I RODZICÓW GRUP „RÓŻYCZKI” i „SASANKI” 

NIŻEJ ZAMIESZCZAMY PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

 ŚRODA 07.04.2021 

TEMAT: „CO ROBIMY W DZIEŃ, A CO W NOCY?”  

 

Cele szczegółowe 

DZIECKO: 

• zna następstwo dnia i nocy, 

• poznaje różnicę między dniem, a nocą,  

• dostrzega czynności wykonywane w dzień i w nocy, 

• naśladuje i rozpoznaje podstawowe emocje, 

• naśladuje ruchy rodzica, 

• wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, 

• prawidłowo posługuje się pędzlem, 

• wykonuje czynności samoobsługowe, 

• reaguje na sygnał podczas zabawy, 

 

1.  „Smutny czy wesoły?” – zabawa mimiczna. Rodzic nazywa i pokazuje dziecku 

emocje, np. radość, smutek. Dziecko stara się  je pokazać  mimiką twarzy.  

2. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne ze Świeżakami - do codziennego wykonywania 

w tym tygodniu. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I  

 

3. „Dzień krasnoludków” - zabawa naśladowcza.   Rodzic pokazuje ruchy, które 

dziecko próbuje  naśladować.  

✓ idziemy do lasu, (maszerujemy w miejscu)  

✓ rąbiemy drzewo, (udajemy rąbanie drzewa) 

✓ wracamy na kolację do domu (bieg w miejscu) 

✓ siadamy i jemy zupę  (naśladujemy ruchami rąk jedzenie zupy) 

✓ zasypiamy (leżenie tyłem na plecach z zamkniętymi oczami) 

 

4. „W nocy czy w dzień?” – zabawa dydaktyczna. Do zabawy można wykorzystać 

obrazki słońca i księżyca. Załącznik nr. 1  

Rodzic wymienia czynności, które można wykonywać  w dzień lub w nocy. Zadaniem 

dziecka jest skojarzenie czynności z dniem lub nocą (gdy rodzic podaje przykład – 

dziecko podnosi do góry lub wskazuje palcem odpowiedni obrazek (słońce lub 

księżyc).  

Przykładowe czynności: 

- Dzieci bawią się w piaskownicy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


- Dziecko idzie do przedszkola. 

- Rodzina ogląda przez okno gwiazdy. 

- Rodzina idzie na spacer. 

- Dzieci bawią się na łące. 

- Dzieci kładą się spać. 

 

5. „Księżyc i gwiazdy” – zabawa plastyczna. Zadaniem dziecka jest pomalowanie 

farbami lub kredkami konturowego obrazka przedstawiającego gwiazdy i księżyc. 

Załącznik nr.2  

 

6. Trening czystości – prosimy o zwracanie uwagi na korzystanie przez dziecko z 

sedesu, nocnika. Przypomnienie o konieczności myciu rąk mydłem, oraz innych 

codziennych czynnościach higienicznych i samoobsługowych.  

 

 
 

7.  „Słońce świeci, pada deszczyk”- zabawa orientacyjno - porządkowa . Proszę 

zaangażować do zabawy większą liczbę domowników.  Na hasło „słońce świeci” 

domownicy chodzą po pokoju, uśmiechają się, skaczą, tańczą; na hasło „pada 

deszczyk” wszystkie osoby biorące udział w zabawie zatrzymują się i łączą ręce nad 

głową tworząc daszek. 

 

 

 

 



 

Serdecznie zapraszamy do wysyłanie  prac dzieci na emaila grupowego: 

rozyczki-sasanki@o2.pl wszystkie prace  zostaną umieszczone na stronie 

przedszkola. 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 

                                       

                                      Wychowawczynie: Marta Drożdżewicz, Lucyna Śliżewska 

 

Załącznik nr. 1 

 

 

 

 



 

Załącznik nr.2 

 

 

 


