
RÓŻYCZKI PIĄTEK 10.04.2020 

Blok tematyczny: DZIEŃ I NOC 

Temat dnia: „ZWIERZĘTA, KTÓRE LUBIĄ NOC” (mowa i myślenie + plastyka) 

 

Cele szczegółowe zajęć, dzięki zabawom dziecko: 

 uczestniczy w zabawach ruchowych, 

 sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, 

 porusza się prawidłowo, zachowując równowagę podczas chodzenia, 

 wykonuje pracę plastyczną z gotowych elementów przy użyciu kleju, 

 zna wybrane zwierzęta aktywne w dzień i w nocy. 

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

dziś. 

 Zabawa ruchowa „Rowerek”. Dziecko leży na dywanie z ugiętymi nogami i 

kolistymi ruchami naśladuje jazdę na rowerze, kręcenie pedałami od roweru. 

 

 Zabawa dostępnymi w domu klockami, budowanie jak najwyższej wieży. 

 

 Zabawa z elementem równowagi „Rozrzucone farby”. Rodzic rozkłada na 

podłodze kolorowe opakowania od farbek. Zadaniem dziecka jest przechodzenie 

na palcach pomiędzy rozrzuconymi farbami w rytm bębenka (można uderzać 

drewnianą łyżką o miseczkę, garnuszek). 

 

 Zabiegi porządkowo – higieniczne – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk. 

 

1. „Zwierzęta aktywne w dzień i nocy” – zabawa dydaktyczna.  Proszę opowiedzieć 

dziecku, że są zwierzęta, które prowadzą nocny tryb życia (w dzień śpią a w nocy 

polują, są aktywne) oraz takie, które w dzień polują, natomiast w nocy odpoczywają 

(tych jest większość). 

Proszę pokazać dziecku przykładowe zdjęcia zwierząt aktywnych w dzień: 

- pies 

- kot 

- żyrafa 

- żubr. 

Przykłady zwierząt aktywnych w nocy: 

- ćma 

- borsuk 

- sowa 

- nietoperz. 

 



2. „Puchata sowa” – zabawa plastyczna.  Zadaniem dziecka jest wyklejenie sylwetki 

sowy wacikami kosmetycznymi, watą, bibułą, włóczką używając kleju. Sylwetkę 

sowy proszę wydrukować lub narysować na kartce. 

 

        Opracowała 

        Lucyna Śliżewska 

 

 



 Czynności samoobsługowe – samodzielne spożywanie posiłków przez dziecko. 

 

 Zabawa uspokajająca. Dziecko chodzi po dywanie przy dźwiękach spokojnej 

muzyki relaksacyjnej i rozgląda się, jakby oglądało obrazy w galerii, muzeum. Na 

przerwę w muzyce zatrzymuje się i mimiką twarzy próbuje pokazać, czy obraz mu 

się podoba, czy też nie. (poniżej link do muzyki relaksacyjnej, źródło Youtube). 

https://www.youtube.com/watch?v=iTJzuNk3sEY 

 

 Zabawa oddechowa „Dmuchnij przez słomkę”. Na stole kładziemy piórko lub  

kawałek gazety. Dajemy dla dziecka słomkę, jego zadaniem jest dmuchanie przez 

słomkę w kierunku piórka, kawałka gazety i przesuwanie go po stole. 

 

 Zabawa tematyczna „Miś chce siusiu”. Dzięki zabawie próbujemy zachęcić 

dziecko do korzystania z sedesu, nocnika.  

 

 Zabawa słowno – obrazkowa „Przeciwieństwa u zwierząt”.  Rodzic pokazuje 

dziecku pary zwierząt, a dziecko próbuje nazywać, wskazywać ich cechy na 

zasadzie przeciwieństw, np. mysz i słoń (mały i duży),  zając i żółw (szybki i 

wolny), wąż i biedronka (długi i krótki). 

 

 Zabawa z elementem równowagi „Przejście wąską ścieżką”. Proszę ułożyć  na 

podłodze 2 skakanki, 2 kawałki sznurka w odległości około 20 cm od siebie. 

Zadaniem dziecka jest przejście wąską ścieżką z rękoma rozłożonymi na boki. 

 

 

 

 

Opracowała 

Agnieszka Deresz 

https://www.youtube.com/watch?v=iTJzuNk3sEY

