
Temat tygodnia: „Dzień i noc” 
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DZIAŁANIA DZIECI  

 

 Poniedziałek 

13.04.2020r. 

WIELKANOC 2020 

DZIEN WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH 
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Czym się różni 

dzień od nocy? 

 

Wtorek 

14.04.2020r. 

1. Zabawa manualna – rysowanie leniwej ósemki. Słuchanie ulubionej bajki, wybranej przez dziecko. Zabiegi 

higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Rozmowa na temat cech dnia i nocy. Zabawa dramowa „Co robimy w dzień, a co w nocy?”. Wysłuchanie 

opowiadania Urszuli Piotrowskiej Po nocy dzień, a po dniu – noc. Rozmowa na temat opowiadania. Nauka 

na pamięć rymowanek z opowiadania – ćwiczenie pamięci. 

3. Zabawa dramowa „Tak jak ja”. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się przy stole. Zwrócenie 

uwagi na prawidłowy chwyt sztućców. 

4. Zabawa ruchowa „Z dalekiego kraju …”. Zabawy dowolne: rysowanie kredkami, układanie puzzli przy 

stoliku. 

I 5, III 5,  

IV 12, 

IV 1, IV 2, 

IV 7, IV 8, 

IV 16, 

Co robimy w 

dzień, a co w 

nocy? 

 

Środa 

15.04.2020r. 

1. Ćwiczenia poranne, rymowanka „Już od rana plusk w łazience..”. Oglądanie książeczek wybranych przez 

dziecko. Mycie rąk przed śniadaniem. 

2. Zabawa dydaktyczna „W nocy czy w dzień?” – wiązanie codziennych czynności z porą dnia i nocy. 

Wykonanie ćwiczenia z KP2 – utrwalenie pojęć dzień, noc. Zabawa muzyczno-ruchowa „Dzień i noc”. 

Praca plastyczna „Mój najpiękniejszy sen” – malowanie farbami. Nauka piosenki Słonko idzie spać. 

Improwizacje muzyczne do tekstu i melodii piosenki. 

3. Gra w memory. Słuchanie ulubionej bajki, wybranej przez dziecko. 

4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po skończonej 

zabawie.  

I 5, III 5,  

IV 6, IV 7, 

IV 12,  

IV 16, 

Rytm dnia i 

nocy 

 

Czwartek 

16.04.2020r. 

1. Śpiewanie nauczonej piosenki „Słonko idzie spać”. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.  

2. Zabawa dydaktyczna „Po nocy dzień, a po dniu noc” – poznanie stałego następstwa dnia i nocy. Zabawa 

matematyczna „Układamy rytmy” – dostrzeganie i układanie rytmów. Zabawa słowna „Przeciwieństwa”. 

Wykonanie ćwiczenia z KP2 – łączenie takich samych elementów. Praca plastyczna „Dzień i noc, dzień i 

noc…” – plastyczne przedstawienie następstwa dnia i nocy. 



3.  Zabawa ruchowo-muzyczna „Jestem słoniem” przy muzyce C. Saint-Saënsa Słoń 

4.  Zabawa kołowa „W ogrodzie warzywnym”. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z 

wybranych klocków. 

I 5, I 9,  

III 1, III  5, 

IV 1, IV 2, 
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Zwierzęta, 

które lubią noc 

 

Piątek 

17.04.2020r. 

1. Zabawa skoczna „Skaczące pionki”. Ćwiczenia oddechowe „Piórka”. Mycie rąk przed śniadaniem. 

2. Rozmowa na temat trybu życia zwierząt. Oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta aktywne w nocy 

i aktywne w dzień. Zabawa słuchowa „Słuchamy ciszy”. Zabawa słowno-obrazkowa „Przeciwieństwa u 

zwierząt” – utrwalenie wyglądu wybranych zwierząt. Praca plastyczna „Puchata sowa” – płaskorzeźba w 

plastelinie. 

3. Zabawa teatralna „Teatr przedszkolaka”. Zabawa słuchowa z wyklaskiwaniem – dzielenie wyrazów na 

sylaby.  

4. Słuchanie wybranej przez dziecko książeczki. Zabawy dowolne w ulubionym kąciku, zwrócenie uwagi na 

odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.  

Uwagi   

 


