
 

„Storczyki” 
Wtorek 01.04.2020 r. 

Blok tematyczny na ten tydzień: Dzień i noc 

          Temat dnia :”Kiedy wschodzi słońce, kiedy zachodzi księżyc” 
Witamy serdecznie rodziców oraz nasze „Storczyki”  

Na dzień dzisiejszy proponujemy następujące zabawy 

 

 

1.Zabawa słowna „Co jest za szybą?” 

Dzieci podchodzą z rodzicem do okna. Rodzic wymawia głoskę/literę. Dziecko stara się 

odnaleźć i wskazać coś, czego nazwa rozpoczyna się od podanej głoski/litery. 

2.Zabawa matematyczna „Kostki”  
Dziecko i rodzic kolejno rzucają kostką do gry. Każdy po wyrzuceniu określonej liczby oczek 

wykonuje zadanie, np.: Przynieś 5 kredek. Podskocz 3 razy. Podaj 2 nazwy zwierząt 

mieszkających w lesie, co nocą świeci na niebie .                                                                                                             

3.Ćwiczenia poranne -każdego dnia powtarzamy ten sam zestaw od poniedziałku do piątku  

4.Ziemniaczane stempelki 

Rodzic przecina duży ziemniak na pół i na jednej połówce ziemniaka wycina nożem kształt 

słońca a na drugim księżyc. Dziecko maluje kształty na stempelkach farbkami i na kartce 

papieru odbija je.  

5.Ćwiczenie dykcyjne „Głośno, cicho” 

Rodzic prosi, aby dziecko wypowiadało wyraźnie zaproponowane przez niego sylaby, np.: 

mamamama, memememe, mumumumu, mimimimi lub inne. Rodzic – jak prawdziwy 

dyrygent – będzie pokazywał, czy mają być one wypowiadane głośno, czy cicho, coraz 

głośniej, czy coraz ciszej. Uwidacznia to ruchem dłoni:  

 dłonie blisko siebie – cicho  

 dłonie rozsunięte na szerokość rąk – bardzo głośno  

 dłonie rozsuwające się – coraz głośniej 

 dłonie przybliżające się do siebie – coraz ciszej.  

6.Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Słońce wstaje, słońce śpi” 
Dziecko naśladuje  swoim ciałem słońce. Z pozycji na klęczkach wstaje, ustawiając się 

wysoko na palcach na znak wschodzącego słońca. W tej pozie zostają, dopóki nie usłyszą 

ustalonego dźwięku przez rodzica. Na sygnał kulą się – słońce zachodzi. 

 Drodzy rodzice, angażujcie swoje dzieci do czynności porządkowych w domu np.:                        

do zbierania talerzy ze stołu po posiłku ,do nakrywania do stołu, do posprzątania swojego 

pokoju i do wielu innych rzeczy.  

7. Praca plastyczna - „Dzień i noc”  

Potrzebne materiały: 

- biały papierowy talerzyk lub wycięty okrąg z białego brystolu 

- wycięty księżyc i słońce ( jeśli Państwo nie posiadają żółtych kartek papieru w domu , to 

niech dziecko namaluje samodzielnie księżyc i słońce kredkami) 

-nożyczki 

-klej 

-kredki 

Dziecko na białym talerzyku papierowym przykleja wcześniej wycięty półokrąg                                 

z granatowego papieru, następnie przykleja wycięty księżyc i słońce lub rysuje je kredkami. 

Przyjemnej pracy 



 
 

Wykonanie ćwiczenia dla chętnych 5- latków w KP3 (ćw. 1, s. 56) – rozwijanie logicznego 

myślenia i zdolności plastycznych poprzez rysowanie i kolorowanie obrazka 

przedstawiającego to samo, ale w różnych porach doby. 

 

 

 

 

 

Pamiętajcie, że dziś jest Prima Aprilis więc, niech żarty trzymają się 

Was cały dzień 
 

Życzymy wesołego dnia i przyjemnej zabawy  

                                                                                   Wychowawczynie 

                                                               Do jutra pa 
 


