
Środa 14.04.2021 

Temat dnia:  Dzień - noc 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 dostrzega stałe następstwo dnia i nocy 

 rozwija sprawność ruchową 

 rozwiązuje zagadki 

 rozwija pamięć wzrokową 

 ćwiczy orientację w przestrzeni 

 

1. Zabawa logopedyczna  „Gimnastyka języka” 

 

Dziecko siedzi naprzeciwko rodzica i porusza językiem wg instrukcji 

podawanej przez rodzica. 

„Nasze języki się witają (język wysunięty na brodę porusza się w prawo i 

w lewo). Nasz język czeka na pyszne śniadanie (oblizywanie językiem 

najpierw górnej, a potem dolnej wargi). Nasz język sprawdza, czy przez 

noc wyrosły nam nowe zęby (dotykanie językiem poszczególnych zębów). 

A może przez noc wydłużył nam się nos? Sprawdźmy (próby dotykania 

językiem nosa i brody). 

 

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

codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

 

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

 

3. Zabawa dydaktyczna „Koło dnia i nocy” 

 

Rodzic ma przygotowaną wyciętą z papieru płaską białą obręcz. Dziecko 

otrzymuje od rodzica kartoniki: żółte (dzień) i niebieskie (noc). Dziecko 

przykleja kartoniki na obręczy naprzemiennie (żółty, niebieski, żółty itd.), 

aż całe koło będzie zapełnione. Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat 

cykliczności dnia i nocy. 

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


 

4. Zagadki dotyczące pór dnia. 

 

Ciemnym płaszczem świat przykrywa, 

na jej płaszczu gwiazd tysiące, 

a w kieszeniach sny ukrywa- 

zniknie, zanim wstanie słońce.        

 (noc) 

 

Po nocy rankiem nas wita, 

w południe słonkiem ogrzewa. 

Wieczorem bajkę opowie 

i kołysanki zaśpiewa 

(dzień) 

 

 

5. Zabawa dydaktyczna „Zapamiętaj i powtórz”  

Rodzic układa na dywanie kilka (4-5) dowolnych przedmiotów i wspólnie 

z dzieckiem wypowiada głośno ich nazwy. Później zakrywa przedmioty, a 

dziecko wymienia je w kolejności ich ułożenia. Następnie rodzic odsłania 

przedmioty i razem z dzieckiem sprawdza poprawność wykonania 

zadania. 

 

     6.  Zabawa „W prawo dzień, w lewo noc” 

Do tej zabawy potrzebne są dwa instrumenty np. bębenek, grzechotka lub 

dwa przedmioty wydające różne dźwięki. Gdy rodzic gra np. na bębenku 

to dziecko maszeruje po pokoju w prawo, kiedy rodzic gra na grzechotce 

to dziecko zmienia kierunek i maszeruje w lewo.  

 

      7.  Ćwiczenia grafomotoryczne.  

Dziecko rysuje po śladzie sylwety słońca i księżyca, koloruje dowolną 

techniką, może też wyciąć sylwety nożyczkami. 



 

 



 



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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