
Piątek 16.04.2021 

Temat dnia:  Nasze sny 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 uważnie słucha utworu literackiego 

 wykazuje spontaniczną aktywność ruchową 

 rozwija wyobraźnię poprzez dostrzeganie i interpretowanie 

nieokreślonych kształtów 

 wykonuje pracę plastyczną 

 swobodnie wypowiada się na dany temat 

 

1. Gimnastyka śpiochów 

 

Wszystkie śpiochy się budzą...przeciągają się...ziewają...trzepią swoją 

poduszkę najpierw jedną ręką...potem drugą...maszerują z poduszką na 

głowie...na brzuchu...przed sobą...wykonują wykopy raz jedną...raz drugą 

nogą...maszerują z poduszką pod pachą (raz jedną, raz drugą)...obracają 

się dookoła własnej osi...trzepią swoją poduszkę najpierw jedną 

ręką...potem drugą...rzucają poduszkę na łóżko. 

 

2. Ćwiczenia poranne -  „Pogodne ćwiczenia w podskokach” (do 

codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

 

3. „Marzenki”- wysłuchanie wiersza M. Mazan 

 

„Marzenki” – Maciejka Mazan 

 

Kiedy zasypiam, 

przychodzą nocą 

i razem ze mną 

okropnie psocą! 

Potrafią sprawić, 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE


że łóżko lata 

i fruną ze mną 

dookoła świata. 

 

Jak chcą, to zmienią 

mnie w krokodyla, 

co się po chwili 

zmienia w motyla. 

Do dziwnych krajów 

mkną na wypady, 

gdzie wodospady  

są z czekolady. 

 

Mieszkamy w igloo 

albo w wigwamach. 

Bawią się ze mną 

nawet do rana! 

To takie stworki 

ze snu lub z drzemki. 

Jak je nazwiemy? 

Może Marzenki? 

 

 

4. Rozmowa na temat wiersza „Marzenki” 

Przykładowe pytania: 

- Kiedy pojawiają się Marzenki? 

- Co robią Marzenki? 

- Jak Twoim zdaniem mogą wyglądać Marzenki? 

 

5.  „Mój Marzenek”- wykonanie pracy plastycznej techniką malowania na   

podkładzie z gumy arabskiej 

Etapy pracy: 

 zamalowywanie grubą warstwą kleju typu guma arabska całej 

powierzchni kartki z bloku technicznego 



 Malowanie farbami plakatowymi postaci Marzenka na wciąż 

świeżym kleju 

Dziecko obserwuje rozmywanie się farby na podkładzie z kleju. Następnie 

opisuje kształty swojej utworzonej postaci. Próbuje odpowiedzieć na 

pytania: Co przypomina mój Marzenek? Czy jest smutny, czy wesoły? Co 

spoci nocą? 

    

  6.   „ Co robimy przed spaniem ?” – swobodna wypowiedź dziecka 

Przykładowe odpowiedzi: 

• Jemy kolację 

• Myjemy się 

• Nastawiamy budzik 

• Ubieramy piżamę 

• Śpimy i śnimy 

 

  7. „Idzie niebo ciemną nocą” – wysłuchanie znanej kołysanki 

 

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

 

 

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi pracami plastycznymi. Prosimy robić 

zdjęcia z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres 

bratkip5@wp.pl 

Wszystkie nadesłane prace będą zamieszczone na stronie internetowej 

przedszkola. 

 

Życzymy miłej zabawy! 
 

Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Magdalena Kułak 
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