
Maczki Piątek 17.04.2020 

Temat tygodnia  " Dzień i noc " 

 Temat dnia: " Zwierzęta, które lubią noc " 

 

Cele szczegółowe  

Dziecko:  

 ogląda ulubione książeczki 

 potrafi regulować fazę wdechu i wydechu 

 uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści 

 potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem rekwizytów 

 prowadzi proste dialogi zgodnie z logiką opowiadania 

 zna i nazywa wybrane zwierzęta aktywne w nocy 

 rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki zwierząt żyjących w Polsce, wypowiada się na 

temat ich wyglądu oraz środowiska życia  

 uczestniczy w zabawach ruchowych, jest sprawne fizyczne  

 cierpliwie czeka na swoją kolej 

 

W dniu dzisiejszym proponujemy następujące zabawy są to pomysły które możecie 

wykorzystać do wspólnych zabaw z dzieckiem 

 

1. Zabawy stolikowe- oglądanie  książeczek  o zwierzętach żyjących w Polsce – swobodne 

rozmowy na temat ich wglądu wyglądu,  środowiska życia i zwyczajów. 

 

2. Ćwiczenia oddechowe „Piórka” - R. zaprasza dzieci do stołu, na którym umieszcza 

piórka (mogą to być kulki z papieru , watki, kawałki chusteczki higienicznej). Dziecko z 

rodzicem, rodzeństwem będą w zespołach dmuchać na piórka. Wygrywa ten, kto 

zdmuchnie więcej piórek.   

 

3. Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw II (do codziennych  zabaw w tym tygodniu – 

prosimy zajrzeć do wtorku 14.04)  

 

4. Nawyki do kształtowania w domu-  czynności porządkowe; zwracanie uwagi na 

pozostawienie po sobie porządku w łazience po skończonym myciu rąk, zwracanie uwagi 

na odwieszanie ręcznika na swoje miejsce 

 



5. Słuchanie opowiadanie „Jak Janek Skowronek chciał wygrać konkurs”, rozmowa na 

temat trybu życia wybranych zwierząt 

 

Bardzo proszę Rodziców o przeczytanie dzieciom opowiadania  

pt.: „Jak Janek Skowronek chciał wygrać konkurs” 

 

– Co tu zrobić? – zastanawiał się Janek Skowronek. 

Zastanawiał się dlatego, że już jutro miał się odbyć konkurs „Jak oni ćwierkają?”, a Janek 

nadal nie miał nikogo do pary. 

W zeszłym roku w konkursie mogli brać udział wszyscy i Janek pewnie by wygrał, gdyby nie 

Jarek Kanarek i ta jego dość nieciekawa piosenka „Tiu, tiu, tiu”. W tym roku w konkursie 

mogły występować tylko zespoły. Janek chciał zaprosić do wspólnego śpiewania Janusza 

Słowika, ale Janusz właśnie dziś postanowił wystąpić z zespołem żab „Nenufar”, więc Janek 

musiał sobie szybko znaleźć kogoś innego. 

– Nie ma mowy, żeby Kanarek wygrał i w tym roku – mamrotał do siebie Janek. – Co robić? 

Z tego wszystkiego nie poszedł spać jak zwykle o siódmej wieczorem, tylko zasiedział się do 

późna. Wtedy coś zahukało mu nad głową. 

– A kto to? – spytał przestraszony Janek. 

– Sylwia Sowa – powiedziała sowa, która jak zwykle zbudziła się o ósmej wieczorem i 

wyszła ze swojej dziupli. – A ty jesteś ten sławny skowronek? 

– Owszem – przyznał Janek, któremu bardzo pochlebiło to, że nawet nocne ptaki o nim 

słyszały. 

– Podziwiam cię od dawna! – ucieszyła się Sylwia. – Mam twoje wszystkie płyty! 

I tak sobie przyjemnie rozmawiali, aż w końcu Janek doszedł do wniosku, że właściwie 

mógłby wystąpić na konkursie z Sylwią. Co prawda nie miała zbyt pięknego głosu, ale to jej 

„hu, hu” dobrze pasowało do jego piosenki. Sylwia bardzo się ucieszyła z propozycji i nawet 

zdążyli przećwiczyć piosenkę, ale potem wybiła dziewiąta i Janek zrobił się okropnie śpiący.  

– No, to ja już lecę – powiedział. – Do zobaczenia. Konkurs zaczyna się o dwunastej w 

południe w Ptasim Domku Kultury! 

I poleciał. Nie zauważył, że Sylwia Sowa się zaniepokoiła i coś do niego woła… 

O dwunastej Janek czekał przed Ptasim Domkiem Kultury, ale Sylwii nigdzie nie było. Mijały 

minuty, potem godziny, potem konkurs się skończył, a Janek ciągle był sam. 

– No, niech ja spotkam tę sowę – mamrotał do siebie, strasznie zły. – Nie wiedziałem, że to 

taki ptaszek! 

Czekał tak do siódmej wieczorem, a potem zachciało mu się spać, więc wrócił do siebie. I 

nigdy się nie dowiedział, dlaczego Sylwia nie przyleciała na spotkanie… A wy jak myślicie? 



Pytania dla dzieci do utworu: 

− Jakie zwierzęta są bohaterami opowiadania? 

− O jakiej porze dnia spotkali się skowronek i sowa? 

− Co Janek Skowronek zaproponował sowie Sylwii? 

− Kiedy miał się odbyć konkurs? 

− Jak myślicie, dlaczego sowa nie przyleciała na spotkanie?  

-Jakie znacie inne zwierzęta, które w dzień śpią, a w nocy są aktywne? 

 

6. Zabawa inscenizacyjna do treści opowiadania „Zapraszam cię na spacer” . R. wyznacza 

role skowronka  i zwierzątka  nocnego. Zgodnie z treścią opowiadania naśladują ruchem 

wybrane zwierzątko a następnie w parze prowadzą ze sobą dialogi.  

 

7. Oglądanie filmów edukacjach  o wymienionych zwierzątkach 

-Sowa i góralek, (dotyczy tylko sowy). https://www.youtube.com/watch?v=SFdESgcpn2w 

-Skowronek. Posłuchajcie jak pięknie śpiewa ten mały ptaszek. 

  https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A 

 

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

8. Spotkanie z muzyką klasyczną-  „Taniec kurcząt w skorupkach” M. Musorgskiego 

 https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 . 

 

Po wysłuchaniu nagrania R. prosi dziecko ab spróbowało wypowiedzieć się na temat 

utworu (czy jest wesoły, smutny, szybki czy wolny, oraz o czym myślały gdy go słuchały 

itp.)Następnie włączcie raz jeszcze nagranie, a dziecko niech naśladuje poruszające się 

kurczątko. Co jakiś czas zatrzymajcie nagranie, a dziecko niech stanie w bezruchu. 

Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

 

 

9. „Kocie zwyczaje” – opowieść  ruchowa  

R. czyta treść opowieści i bawi się wspólnie z dzieckiem 

 

- Pewnego razu kotki wybrały się na spacer (chód na czworakach i miauczenie). Nagle 

zobaczyły dużego psa i bardzo się wystraszyły ( koty robią koci grzbiet). 

Niektóre kotki rozbiegły się po podwórku, zaczęły, wspinać się po drabinie (pozycja 

pionowa, wspinanie w górę). Wskoczyły szybko na dach (podskok obunóż). Tam czuły się 

bezpieczne i mogły spokojnie odpocząć (kotki zwijają się w kłębek). Po krótkiej drzemce 

https://www.youtube.com/watch?v=SFdESgcpn2w
https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


kotki ujrzały swoją gospodynię, która nalewała do miseczek mleczko. Ponieważ były już 

trochę głodne, zeszły po drabinie na ziemię (zniżanie się do przysiadu) i zaczęły pić 

mleczko (picie mleka w siadzie klęcznym) 

 

10. Rozgrywanie gry planszowej, cierpliwe czekanie na swoją kolej -kolejny raz 

zachęcamy do wspólnego grania w planszówki. 

 

Jeżeli chcecie możecie pochwalić się domowymi zabawami z dziećmi, pracami plastycznymi 

które wykonacie. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze 

dzieła będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

 

Życzymy wesołej zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

 

 

 

 

 


