
 

„Storczyki” 
Wtorek 31.03.2020 r. 

Blok tematyczny na ten tydzień: Dzień i noc 

          Temat dnia :”Kiedy jest noc ” 
Witamy serdecznie rodziców oraz nasze pracowite „Storczyki”  

Na dzień dzisiejszy proponujemy następujące zabawy 

 

 

1.Piosenka na dobry początek dnia”- „ O dniu i nocy”- link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=CB7Vks0iT1s 

2.Zabawa konstrukcyjna „Wieża”- układanie z dostępnych w domu  klocków jak 

najwyższej wieży.                                                                                                                                      

3.Ćwiczenia poranne – powtarzamy od poniedziałku do piątku ten sam zestaw ćwiczeń.                         

4.Wyjaśnienie następstwa dnia i nocy – zabawa z globusem i latarką „Kiedy jest noc?”. 

(potrzebne przedmioty to globus, mazak lub kawałek plasteliny i latarka) . Rodzic prezentuje 

dziecku globus. Przypomina, że jest to model kuli ziemskiej. Kawałkiem plasteliny (lub 

mazakiem) zaznacza na nim miejsce, w którym się znajdujemy. Latarka to słońce. Rodzic 

wyjaśnia, ze po dniu zawsze przychodzi noc. Powoli obraca globus świecąc na niego 

nieruchomo latarką. Wspólnie z dzieckiem zauważa że gdy na jednej półkuli jest dzień, to na 

drugiej panuje noc.- proponujemy krótkie filmy edukacyjne na ten temat : 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k 

https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA                                                                                  

Drodzy rodzice, zwracajcie bardzo proszę uwagę na czynności higieniczne dzieci – mycie rąk 

przed posiłkiem, oraz mycie zębów rano i wieczorem. Jeśli ktoś ma własne podwórko ,to                 

w miarę możliwości  korzystajcie w wyjścia na dwór. 

5.Odgadywanie zagadek słownych 

 Zawsze jest nad nami,  

 to płacze czasami,  

to śmieje się słońcem  

albo gwiazd tysiącem.   

(niebo)  

 Widzisz je we dnie, 

nie widzisz w nocy.  

Zimą grzeje słabo,  

latem z całej siły.  

(słońce)  

 Jest ogromną srebrną broszką, 

 która nocą lśni nad wioską. 

 (księżyc)  

 Nie widać ich w ciągu dnia, 

 chociaż są nad nami.  

Można je zobaczyć tylko wieczorami.  

(gwiazdy)  

 Przychodzi do nas z dala, 

gwiazdy na niebie zapala. 

Do snu układa słońce, 

a budzi gwiazd tysiące. 

(noc) 

 Noc ma brata. 

Każdy wie, 

że ten brat, 

to właśnie …  

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k
https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA


(dzień) 

 

 

 

6.Nawlekanie np. koralików, makaronu typu rurki, na grubą nitkę lub sznurek. 

7.Zabawa sensoryczno- grafomotoryczna “Literki”- rysowanie palcem po kaszy. 

Proponuję przygotować talerz lub tackę z kaszą manną lub jaglaną, a gdy dziecku znudzi się 

pisanie literek można przygotować niespodziankę: plastikowe pudełko z nakładką do środka 

włożyć lampki ledowe na baterie lub latarkę, na pokrywkę przesypać kaszę i puścić wodze 

fantazji. Naprawdę świetna zabawa . Polecam                                                                                    

8. Zabawa orientacyjno - porządkowa “Sowy śpią - sowy polują”                                               

Dzieci- myszki biegają po dywanie kiedy jest dzień, Rodzic wypowiada hasło NOC wtedy 

osoba, która jest sową wybiega z ukrycia i obserwuje. Myszki zamierają w bezruchu, ta która 

się poruszy zostaje złapana i staje się sową. 

 

 

 

Życzymy miłego dnia i przyjemnej zabawy  

                                                                                   Wychowawczynie 

                                                               Do jutra pa 
 


