
 

Piątek 03.04.2020 r. 

Blok tematyczny na ten tydzień: Dzień i noc 

Temat dnia :”N jak Noc - zabawy z literką N ” 

 

Cele szczegółowe 
 Po kolei styka palce jednej dłoni od prawej i do lewej strony, obie dłonie na raz 
 wypowiada sylaby głośno i cicho 
 celuje rzuty woreczkami do obręczy 
 dba o porządek i ład w sali 
 zna pojęcie nocny tryb życia 
 zna wielką literę drukowaną N 
 dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazu 
 wie jakie zwierzęta śpią, a które są aktywne nocą 
 rysuje na kaszy mannie jedną ręką i obiema naraz 
 umie czekać na swoja kolej i dzielić się zabawkami 
 wie, co to kołysanka 
 śpiewa znaną kołysankę 
 układa zabawki do snu 
 zgodnie bawi się, dzieli zabawkami 
1.Zabawa usprawniająca małą motorykę -  „Paluszkowe spotkanie”  

Dziecko styka swoje palce – duży palec wita się z pozostałymi palcami tej samej dłoni, takie   

samo powitanie następuje w drugiej dłoni. 

2.Ćwiczenie dykcyjne - „Głośno- cicho” 

Ćwiczenie głosowe. Rodzic prosi dziecko o podanie słów, które kojarzą się:  

 z ciszą lub ją oznaczają (cicho sza!, ciii, sza!, cyt!, pst! itp.)  

 z hałasem, z czymś głośnym, z krzyczeniem czy wołaniem (hop, hop!, hurra!, hej!, łup!, tup!, 

bach! itp.) Rodzic informuje dziecko, że są to wyrazy dźwiękonaśladowcze. Przez chwilę 

dziecko  sprawdza, czy „dobrze” wypowiada się je zgodnie ze znaczeniem. Następnie próbuje 

wraz z rodzicem słowa „głośne” wypowiadać bardzo cicho, a słowa „ciche” – wykrzyczeć -

(oczywiście w zależności czy mieszkamy w bloku czy we własnym domu ) 

3.Zabawa rzutna z woreczkami - „Do obręczy”                                                                           

Dziecko ustawia się w szeregu wzdłuż linii. Rodzic rozdaje po dwa woreczki (które można 

przygotować w domu: woreczek na kanapki , garść ryżu lub grochu ) ustawia dwie obręcze                   

w różnych odległościach. Dziecko próbują rzucić woreczkiem tak, by wpadł do obręczy. 

Czynność powtarzamy kilkakrotnie z zamianą osób. 

4.Ćwiczenia poranne – ten sam zestaw ćwiczeń powtarzamy cały tydzień                               

5.Czynności porządkowe- każdego dnia bardzo prosimy Państwa aby dzieci miały jakieś 

obowiązki domowe dostosowane do ich wieku. Te czynności muszą w sobie wypracowywać. 

Niech odkładają zabawki na miejsce, odkurzą swój pokój, składają swoje ciuchy po 

skończonym dniu, a jeśli są brudne to niech odłożą do pralki. To są zwykłe czynności dnia 

powszedniego ,ale bardzo ważne w codziennym  funkcjonowaniu. 

6. Rozmowa tematyczna: Do czego potrzebna jest noc? 

Drodzy Państwo porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat: 

 Kiedy śpimy?  

 Czy wszyscy zasypiają nocą? 

 Czy sen jest zdrowy? 

  Czy zwierzęta śpią tylko w nocy?  

wspólne ustalcie, które zwierzęta są aktywne w dzień a  (śpią w nocy), a które prowadzą nocny 

tryb życia a (w dzień śpią) 

 w nocy śpią np.: kura, krowa, wiewiórka  

 w dzień śpią np.: sowa, ćma, nietoperz, dzik.  

           7. „Pani Noc”- wiersz –Zapoznanie z literą N,n. 

 

 



 
„ Pani Noc” 

Gdy przychodzi w czarnej sukni, 

   Z gwiazd okryta peleryną, 
Księżyc gra na srebrnej lutni, 

   Dzieci śnią sny pod pierzyną. 

 
Pani Noc zagląda w okno 

   Senne główki tuli, głaszcze, 

Włosy jej na deszczu mokną 

   Gdy ci smutno, też zapłacze. 
 

Mruczy dzieciom kołysankę, 

   Lekkim wiatrem, szumem drzew. 
Księżyc śpiewa z chórem gwiazdek, 

   Może z nimi śpiewać chcesz? 

 
Już ogarnia nastrój błogi 

   Noc wnet szepcze „cicho, sza” 

Więc śpij słodko, synku drogi, 

   Dobrej nocy, luli la ... 
 

Prezentacja zapisu wyrazu NOC. Przeliczanie liter w wyrazie, wskazywanie litery N, 

nazywanie kolejnych liter. Dzielenie wyrazu na litery/głoski i na sylabę                                  

(połączone z klaskaniem i określeniem ilości sylab). 

 

 
 

 Układanie litery N ze wstążki, lub sznurka na dywanie. Spacer po literze stopa przed stopą.  

 Ćwiczenie „Szukamy N, n!” – niech dzieci wyszukają w gazecie literek i otoczą je w kółko 

 Film edukacyjny – Literka „N” https://www.youtube.com/watch?v=eGDDZh9FY0I 

 Wyraz na literę „ N -” – dziecko wraz z rodzicem lub rodzeństwem na zmianę  podaje 

przykłady słów rozpoczynających się głoską n 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGDDZh9FY0I


 

 

 

 Grafomotoryka litery N, n  

 
 

Dla 3-4 latków –pokoloruj wyrazy rozpoczynające się na literkę N 



 



 



 

Dla chętnych 5-latków.Wykonanie ćwiczeń w książce numer trzy (strona 54 i 55). 

Kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery. Kolorowanie rysunków, których nazwy 

zaczynają się na: NO, NA, NU 

 

 

 

Życzymy miłego weekendu i przyjemnej zabawy  

                                                                                   Wychowawczynie 

                                                               Do poniedziałku pa 
 


