
Czwartek 15.04.2021 

Temat tygodnia: Chciałbym zostać kosmonautą 

Temat dnia: Dzień i noc. 

 

Witajcie Jeżyki! 

Dziś środa- trzeci dzień tygodnia. Przed nami temat o dniu i o nocy. Dziękuję za 

wszystkie zdjęcia od Was. Jestem pod wrażeniem jak pięknie pracujecie.  

Brawo Jeżyki. Jesteśmy z Was dumne. 

Przed zajęciami rozruszamy się trochę. Naśladujcie ruchy dziewczynki na filmiku.  

https://www.youtube.com/watch?v=EFAZ9yBLO2k 

 

Całe ciało jest już gotowe do zajęć, więc usiądźcie wygodnie i zaczynamy.  

1. Zabawa, w którą pobawicie się z rodzicami. To zabawa na uważne  słuchanie i 

koncentrację uwagi.  

Tak jak robimy to często przed zajęciami rozmasujcie sobie uszy, żeby dobrze 

słyszały. Głowę, żeby dobrze myślała (zróbcie sobie nowe fryzury jak zawsze 

w przedszkolu to robicie ze mną  ) Myślę, że to już czas na rozpoczęcie 

zabawy.  

Zadaniem dzieci jest uważnie słuchać co mówi rodzic i wykonywać jego 

polecenia. Rodzic pokazuje i wymienia nazwy np. biurko, podłoga, okno. Po 

kilku razach udaje, że się pomylił- mówi np. szafa, a pokazuje telewizor. 

Zadaniem dziecka jest wychwycenie błędu.  

 

2. Popatrzcie na bajki dotyczące dnia i nocy.  

 

 Czym są dzień i noc?  

 https://www.youtube.com/watch?v=4SWy-Fni7DY 

 

 Dzień, noc, pory roku 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k 
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Po oglądnięciu tych bajek już wiecie, że dzień jest wtedy kiedy na niebie 

pojawia się… Właśnie co? Tak macie racje =- to Słońce/. A nocą na niebie 

pojawia się księżyc.  

 

 

 

3. Mam dla Was ciekawą zabawę, która nazywa się „DZIEŃ I NOC” Są dwie 

plansze jasnoniebieska- dzień i ciemnoniebieska- noc. A poniżej obrazki. 

Nazwijcie je najpierw z rodzicami i powiedzcie rodzicom, co na nich widzicie, a 

następnie wskażcie, które pasują do dnia, a które do nocy. Uzasadnijcie swój 

wybór.  



 

 











 

 

4. Karta pracy dla chętnych Jeżyków. Zobaczcie na kartkę i jak po kolei są 

narysowane Słońce i księżyc. Słońce, księżyc, Słońc, księżyc… waszym 

zadaniem jest dorysować te dwa znaki wg wzoru.  

 

 

 

To wszystko na dziś.  

Udanej zabawy, 

Pani Ania  



 


