
MALINKI 14.04.-17.04.2020r. 

Wtorek 14.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: poznajemy pojęcia: dzień, noc oraz rano, południe, wieczór. Ćwiczymy dostrzeganie i 

określanie związków przyczynowo – skutkowych, doskonalimy logiczne myślenie 

Obejrzyj krótki film, dostępny tutaj  

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k (dzisiaj skupimy się na fragmencie 

dotyczącym następstwa dnia i nocy ). Następnie spróbuj rozwiązać poniższe polecenia. 

Rozwiąż zagadki 

 

Ciemnym płaszczem świat przykrywa, na jej płaszczu gwiazd tysiące, 

A w kieszeniach sny ukrywa – zniknie zanim wstanie słońce. 

 

Po nocy rankiem nas wita, w południe słonkiem ogrzewa. 

Wieczorem bajki opowie i kołysanki zaśpiewa. 

 

Spróbuj określić jaka pora dnia została przedstawiona na obrazku 

      

(rano) 

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


       

(południe) 

       

(wieczór) 

Opowiedz o tym, jakie czynności wykonujemy w ciągu dnia, a jakie w nocy . 

 



Środa 15.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: uczymy się uważnego słuchanie utworu poetyckiego, rozwijamy wyobraźnię oraz 

kreatywność, wyrażamy swoją ekspresję twórcza przy użyciu narzędzi plastycznych, 

ćwiczymy dokonywanie wyborów. 

Wysłuchaj wiersza Maciejki Mazan „Marzenki” i wykonaj poniższe polecenia. 

 

Kiedy zasypiam, przychodzą nocą 

i razem ze mną okropnie psocą! 

Potrafią sprawić, że łóżko lata 

i fruną ze mną dookoła świata. 

Jak chcą to zmienią mnie w krokodyla, 

co się po chwili zmienia w motyla. 

Do dziwnych krajów mkną na wypady, 

gdzie wodospady są z czekolady. 

Mieszkamy w igloo albo w wigwamach. 

Bawią się ze mną nawet do rana! 

To takie stworki ze snu lub z drzemki. 

Jak je nazwiemy? 

Może Marzenki? 

Odpowiedz na pytania: 

Kiedy pojawiają się Marzenki? 

Co robią Marzenki? 

Jak Waszym zdaniem mogą wyglądać Marzenki? 

 

Korzystając z dostępnych materiałów (wybierz, czy będzie to praca wykonana tylko 

kredkami, tylko flamastrami czy tylko farbami), przedstaw jak Twoim zdaniem może 

wyglądać opisywany w wierszu Marzenek. 

Miłej pracy!  

  



Czwartek 16.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: poznajemy pojęcia: obserwatorium astronomiczne, teleskop, konstelacja, ćwiczymy 

koncentrację uwagi i spostrzegawczość, uczymy się uważnej obserwacji, budzimy 

zainteresowanie otaczającym nas światem. 

Obejrzyj filmik dotyczący obserwatorium astronomicznego   

https://www.youtube.com/watch?v=qtyymBB022k , dowiesz się z niego wielu ciekawych 

rzeczy na temat gwiazd. Następnie obejrzyj przygodę Ethana, z której dowiesz się co to 

jest konstelacja   https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw   

Sprawdźmy co udało się zapamiętać  Odpowiedz na pytania: 

Czy słońce jest gwiazdą? 

Co to jest konstelacja? 

Z czego składają się gwiazdy? 

Jak nazywa się przedmiot, za pomocą którego oglądamy gwiazdy? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qtyymBB022k
https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw


Piątek 17.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Cele: kształtujemy pojęcia matematyczne, doskonalimy umiejętność dostrzegania rytmu i 

stałego następstwa dnia i nocy, ćwiczymy umiejętność wykonywania zadań zgodnie z 

poleceniem, rozwijamy zdolności manualne, doskonalimy posługiwanie się nożyczkami, 

ćwiczymy koordynacje wzrokowo - ruchową. 

Potrzebne będą: 

 Dostępne w załącznikach symbole dnia i nocy 

 Sznurek 

 Klamerki 

 Nożyczki  

 

1. Najpierw wytnij z dostępnych w załącznikach materiałów symbole dnia i nocy 

(możesz też samodzielnie narysować symbole na wyciętych kartonikach lub 

wykorzystać kartoniki w kolorze żółtym i niebieskim).  

2. Rozwieś sznurek np. pomiędzy 2 krzesłami. 

3. Przy użyciu klamerek, naprzemiennie przypnij do sznurka symbole dnia i nocy (tak, 

jak na załączonym obrazku). 

 

 

 

Zabawa „Koło dnia i nocy” - Po zakończeniu ćwiczenia,  z wyciętych kartoników ułóż 

okrąg (rodzic przeprowadza krótką rozmowę z dzickiem na temat cykliczności dnia i nocy – 

można wrócić do filmiku z poniedziałku). 

Będzie mi bardzo miło, jeśli prześlecie do mnie zdjęcia efektów Waszej pracy w tym 

tygodniu  



 

 

  



Załącznik do zadania piątkowego – symbole dnia i nocy. 


