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

NIŻEJ ZAMIESZCZAMY PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

 PIĄTEK 09.04.2021 

TEMAT: „ZWIERZĘTA, KTÓRE LUBIĄ NOC”  

 

Cele szczegółowe 

DZIECKO: 

• rozpoznaje sylwety wybranych zwierząt,  

• poznaje porę spania wybranych zwierząt, 

• klasyfikuje zwierzęta ze względu na ich porę spania, 

• wykonuje pracę plastyczną, 

• posługuje się klejem, 

• bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych, 

• wykonuje czynności samoobsługowe, 

• reaguje na polecenia rodzica, 

• wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem,  

 

1.  „Dzień i noc”- zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko z rodzicem siadają na 

dywanie. Na hasło – dzień dobry – siedzą na dywanie z wyprostowanymi nogami 

Na hasło – dobranoc – kładą się na podłodze. Powtarzamy ćw. kilka razy. Można też 

ułożyć rytm z wyciętych żółtych kół oznaczających słońce i niebieskich kół 

oznaczających księżyc. Słońce – dzień, księżyc – noc. (układamy w kształcie koła) 

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

w tym tygodniu.    

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

 

3. „Zwierzęta, które nie śpią w nocy” – zabawa klasyfikacyjna. Na dywanie 

rozkładamy ilustracje słońca i księżyca , można wykorzystać obrazki do zajęć z dni 

wcześniejszych. Rodzic pokazuje dziecku sylwety wybranych zwierząt, wymienia ich 

nazwy, opisuje wygląd. Następnie wraz z dzieckiem przy ilustracji księżyca układa 

zwierzęta, które śpią w nocy, przy ilustracji słoneczka te , które śpią w dzień.  
 Załącznik nr. 1.   
Do zabawy można wykorzystać również pluszowe maskotki jeżeli, ktoś posiada takie 

w domu.  

 

 

 

 

 

 

 

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


4. „Niebo Nocą” – zabawa plastyczna.  

 

 
Zdjęcie zapożyczone z internetu 

 
 

5. „Gimnastyka śpiochów” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.  

Gdy zaczyna grać muzyka wszystkie śpiochy (domownicy) się budzą, przeciągają się, 

ziewają, trzepią swoją poduszkę, najpierw jedną ręką, potem drugą. Maszerują z 

poduszką na głowie, na brzuchu, przed sobą. Wykonują wymach raz jedną, raz drugą 

nogą, maszerują z poduszką pod pachą (raz jedną raz drugą). Obracają się dookoła 

własnej osi, trzepią swoją poduszkę najpierw jedną, potem drugą ręką, rzucają 

poduszkę na ziemię.  

 

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

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

codziennych czynnościach higienicznych i samoobsługowych.  

 



                

 
 

 

7. „Idzie niebo ciemną nocą”- odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej. Słuchamy 

kołysanki. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DFBvKU7IcGM  

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do wysyłania  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 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DFBvKU7IcGM


Załącznik nr.1              

                           

            

 


