
 

Witamy po świętach wielkanocnych. Wiemy, że były wspaniałe chociaż inne, 

wyjątkowe.  Mamy nadzieję, że Zajączek Was odwiedził i zostawił słodką 

niespodziankę.  

Zachęcamy do wysyłania zdjęć, które pokazują jak wykonujecie poniższe zadania :) 

 

14.04. – wtorek 

Zapoznajemy z różnymi  rodzajami  zegarów, poznajemy pracę zegarmistrza. 

Ćwiczymy słuch i prawidłową wymowę. 

 

Poszukaj w domu różnych zegarów  np.  zegar na ścianie, budzik  elektroniczny, zegarek na 

rękę .  Czym się różnią ?  Po co potrzebne są zegary? Kto je naprawia ? 

Posłuchaj piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgqEwd9nA7k 

 

Tekst piosenki: 

U zegarmistrza gra muzyka 

aż się zasłuchał cały dom, 

bo sto zegarów naraz tyka, 

a jeden bije: bim, bam, bom. 

 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. 

Bim, bam, bom. 

/2x 

 

Zegar z kurantem przerwał drzemkę, 

aż stare kółka drgnęły w nim 

i oto zegar gra piosenkę, 

starą melodię rym, cym, cym. 

 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. 

Rym, cym, cym. 

/2x 

 

U zegarmistrza dzwoni budzik, 

niech się obudzi ten kto śpi, 

zaraz kukułka się obudzi, 

co nie kukała cztery dni. 

https://www.youtube.com/watch?v=EgqEwd9nA7k


 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. 

Cztery dni. 

/2x 

 

Propozycje zabaw ruchowych: 

 

1. Zabawa słuchowa:  „Cyku-cyku”- rozwiązywanie zagadek słuchowych.  Zadaniem 

dziecka jest wsłuchanie się z zamkniętymi oczami  w dźwięk cykania zegara. 

2. „Zegary” – zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi. 

Dziecko będzie naśladować na zmianę: wielki zegar stojący, mały zegar ścienny i maleńki 

zegarek noszony na ręku. Rodzic lub starsze rodzeństwo daje sygnał do zmiany :) 

Na sygnał wielki zegar:  dziecko woła bim- bom, przenosząc ciężar ciała z boku na bok. 

 Na sygnał – mały zegar: dziecko woła tik-tak, poruszając się marszowym krokiem. 

 Na sygnał maleńki zegarek: dziecko biega wołając: tiku-tiku.  

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

3. Zabawa „ Nakręcamy zegarki” dziecko z rodzicem lub rodzeństwem dobiera się w parę 

jedno jest zegarkiem, drugie zegarmistrzem. Włączamy dowolna muzykę i przy muzyce 

dowolnie się poruszamy. Na hasło- nakręcamy zegarki – zatrzymujemy się jedno staje za 

drugim, zegarmistrz nakręca zegarek tzn.  z tyłu na plecach rysuje kółeczka, nakręcone 

zegarki wymawiają zgłoski : tik-tak, tik- tak. Zmiana ról , zabawę powtarzamy 4 razy. 

 

 

15.04.- środa 

Poznajemy obraz graficzny  litery "n", "N", wielkiej, małej, pisanej, drukowanej. 

Wzbogacamy wiadomości dotyczące zapadania nocy. 

Wyrabiamy umiejętność wypowiadania się całym zdaniem. 

 

 

 

 



Posłuchajcie wiersza:  

 

Noc przybyła czas do łóżka 

Czeka kołdra i poduszka 

Wszędzie wkoło ciemność wielka 

Nagle księżyc w okno zerka 

 

Gwiazdy świecą wokół niego  

I mrugają do każdego 

Noc przechadza się po niebie, 

Może też odwiedzi ciebie. 

 

W darze pewnie ci przyniesie 

Najpiękniejszy sen  na świecie. 

 

 

Zadajemy  dziecku  pytania: 

- Czy noc jest potrzebna? 

- Czy dobrze, że noc zapada? 

- Co dzieje się na ulicy w czasie dnia? 

- Co dzieje się na ulicy, kiedy zapada noc? 

 

Wymienianie wyrazów w których na początku słychać głoskę n np. narty, nitka, Natalia, 

namiot, nożyczki, nóż itp. 

Wyróżnianie głoski n w nagłosie (na początku wyrazu) w słowach : noc, Norbert  

Budowanie modelu wyrazu : noc, Norbert 

 

1. Przeczytaj wyraz 

 

N 
 

 

O 

 

C 

 

 



2.  Wytnij i  z podanych liter ułóż imię NORBERT 

N B R E E T O 
 

Zabawa 

Rodzic wypowiada sylaby z n lub m np. ma, na, mo , no ,me, ne, mi , ni). Gdy dziecko 

słyszy sylabę z n klaszcze w dłonie. 

Rodzic wymawia wyrazy z głoską n np. sanki, motyl, sukienka, mysz, sosna, samolot-  gdy 

dziecko słyszy wyraz z głoską n  uderza dłońmi o uda. 

 

Porównaj wygląd litery n , N pisanej i drukowanej.  

 

 



Wykonaj kartę pracy, zwróć uwagę na kierunek pisania litery, podpowie ci  rysunek. Napisz 

litery najpierw w powietrzu, potem na stole. 

 



 

 

 

 

 



 

16. 04.- czwartek 

Wdrażamy do skupienia uwagi przez dłuższą chwilę , zapoznajemy ze zwierzętami , które 

prowadzą nocny tryb życia. 

 

Posłuchaj opowiadania, które napisała pani Urszula Piotrowska. 

Kto nie śpi w nocy? 

Trampolinek dowiedział się, że są takie zwierzęta , które lubią noc. I koniecznie chciał 

któreś z nich spotkać.w  

Dzisiaj nie pójdę spać! – postanowił . 

Przygotował kanapki, termos z ciepłą herbatą, kocyk oraz latarkę i poszedł do 

przedszkolnego ogródka .   

Usiadł na ławce pod drzewem, otulił się kocem i czekał . 

Najpierw podziwiał księżyc, który wyglądał jak pyszny rogalik, potem obserwował gwiazdy, 

a one migotały i migotały. 

– O! – zawołał . – Znalazłem Wielki Wóz na niebie . 

– Hu, hu, któż to w nocy hałasuje, hu, hu? – odezwał się jakiś pohukujący głos . 

Trampolinka tak wystraszyło to pohukiwanie, że aż podskoczył i schował się pod ławkę . 

– Przepraszam, hej hop, a kto pyta? 

I wtedy na ziemię sfrunął duży ptak. 

Trampolinek zobaczył wpatrzone w siebie wielkie oczy, okrągłą, ruchliwą głowę  i domyślił 

się, że stanęła przed nimi Sowa . 

– Czy nie powinieneś teraz spać, Trampolinku, hu, hu? – zapytała, pomagając mu wyjść 

spod ławki . –   

Słyszałam cię daleko, daleko stąd . 

– Naprawdę? – zdziwił się Trampolinek 

– Naprawdę . Mam bardzo dobry słuch . Słyszę nawet najmniejszy szmer 

– A ja w ogóle nie słyszałem, jak pani przyleciała . 

Sowa rozejrzała się uważnie dookoła, żeby sprawdzić, czy nikogo obcego nie ma w pobliżu, 

i powiedziała: 

– Zdradzę ci pewien sekret 

 Moje pióra są otoczone puchem i dzięki niemu nie słychać, jak frunę, hu, hu . 

– Też chciałbym poruszać się tak cichutko – westchnął Trampolinek 

Zrobił ostrożnie kilka kroków, a tu zaskrzypiała podeszwa w buciku, a tu zaszeleściło 

ubranko, a tu potrącił kamyk 

Zrobiło mu się z tego powodu bardzo smutno . 

– Nie martw się, Trampolinku – pocieszała go Sowa . – Latam bezszelestnie, ale nie potrafię 

skakać na trampolinie  tak jak ty, hu, hu . 

I odleciała, a Trampolinek znowu został sam . Zjadł wszystkie kanapki i wypił herbatę . 

Trochę mu się nudziło,  więc włączył latarkę i kierował światło raz na drzewo, raz na 

trampolinę, raz na huśtawki . 

I gdy tak bawił się latarką, przyleciały ćmy.  



– Jejku, jejku! – wołały – Jakie zaczarowane światełko! 

Przysiadły na latarce, rozłożyły skrzydełka na boki i plotkowały jak nakręcone . A jedna 

połaskotała Trampolinka  skrzydełkiem w policzek i wyszeptała do ucha: 

Opowiem ci tylko tyle: 

ćmy są to nocne motyle 

do światła pędzą jak strzały, 

więc zgaś latarkę, mój mały. 

Nagle latarka sama zaczęła gasnąć i ćmy odleciały, a księżyc pokazywał im drogę . 

– Och, nie mam już światła . Teraz trudno będzie wrócić do sali . 

– Nic się nie martw, łaaa – usłyszał nagle swojego przyjaciela, pluszowego Tygryska . – 

Przyszedłem po ciebie, bo też dobrze widzę w nocy. 

– Hej hop, Tygrysku – zdumiał się Trampolinek 

– Nie słyszałem, jak nadchodzisz 

– Bo potrafię skradać się bez szelestu, łaaa – zaryczał z dumą Tygrysek 

Ale głos masz bardzo, bardzo donośny – pokiwał głową Trampolinek 

I poszli do przedszkola . W sali było cichutko, tylko Zajączek pochrapywał . Ciekawe, czy 

sowa to słyszała? 

 

x 

Rozmowa na temat opowiadania:  

Co widział Trampolinek na niebie w nocy? Jakie spotkał zwierzątka? 

 

Wykonajcie z rodzicem podpisy do zwierząt występujących w opowiadaniu. Przeczytajcie je 

globalnie (całościowo), a następnie ułóżcie zdanie z tymi wyrazami, np. sowa mieszka w 

lesie, sowa ma duże oczy itp. 
x 

Wykonywanie  ćwiczeń  w  

Słuchanie opowiadania występujące w  

opowiadaniu 

17. 04.- piątek 

Poznajemy budowę zegara, zapoznajemy dzieci z przemiennością dnia i nocy 

 

Przygotuj w dwóch kolorach kilka  figur: koło, kwadrat 

Układanie z figur przemienności dnia i nocy – koło to dzień, kwadrat to noc 



◦▫◦▫◦▫◦ 
 Jeśli wykonałeś to zadanie wymień teraz nazwy dni tygodnia oraz nazwy miesięcy. 

Zabawa:  „Która godzina?” –  rodzic wystukuje uderzając ręką o przedmiot lub  klaszcze w 

dłonie, a dziecko wysłuchuje, liczy uderzenia i podaje, która godzina została wystukana . 

Posłuchaj piosenki . 

https://www.youtube.com/watch?v=EgqEwd9nA7k 

U zegarmistrza gra muzyka 

aż się zasłuchał cały dom, 

bo sto zegarów naraz tyka, 

a jeden bije: bim, bam, bom. 

 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. 

Bim, bam, bom. 

/2x 

 

Zegar z kurantem przerwał drzemkę, 

aż stare kółka drgnęły w nim 

i oto zegar gra piosenkę, 

starą melodię rym, cym, cym. 

 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. 

Rym, cym, cym. 

/2x 

 

U zegarmistrza dzwoni budzik, 

niech się obudzi ten kto śpi, 

zaraz kukułka się obudzi, 

co nie kukała cztery dni. 

 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. 

Cztery dni. 

/2x 

https://www.youtube.com/watch?v=EgqEwd9nA7k


 

Zabawa dźwiękonaśladowcza 

Dziecko  powtarza  za rodzicem: „Cyk, cyk, cyk”, „Rym, cym, cym”, „Bim, bam, bom”.  

 

Wykonanie pracy plastycznej 

 

Przygotuj: talerzyk papierowy, gumkę , pinezkę, czarny brystol, nożyczki , flamaster.  

Przygotuj z tych materiałów władny zegar. Pobaw się z rodzicem,  wskaż godzinę o której 

wstajesz, o której jesz śniadanie, uczysz się, jesz obiad, o której bawisz się i idziesz spać.  

 

 

 

 

 


