
Dzieo 1. 
„Dzieo i noc ”.      
Dostrzeganie cykliczności dnia i nocy, kształtowanie umiejętności rozróżniania pór doby zgodnie z kolejnością występowania, rozwijanie mowy i 
myślenia, doskonalenie słuchu i pamięci muzycznej. 
 
 
 

 

Witajcie kochane Niedźwiadki! 

Na początek posłuchajcie piosenki zespołu Fasolki pt.: „Piosenka o dniu i nocy”, 

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

Słooce i Księżyc.  

Dziś opowiem Wam o  dwóch tajemniczych gościach. Podpowiem, że mieszkają hen daleko w kosmosie i widnieją wysoko na niebie. Jeden z nich jest 
okrągły, a drugi często przybiera kształt rogalika.  
(gdy dziecko odgadnie zagadkę, rodzic pokazuje ilustrację Księżyca i Słooca) 
Zastanówmy się, dlaczego Słooce jest ważne. Kiedy widzimy Słooce? A kiedy możemy zobaczyd Księżyc?  
Wiemy już, że Słooce świeci w dzieo, a Księżyc w nocy.  

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


Teraz nauczymy się słów krótkiej śpiewanki: ( tekst Edyty Kaczanowskiej na melodię piosenki „Wlazł kotek”) 

Witaj nam, Słoneczko, zaświed już.  

Po całym dniu potem oczka zmruż  

Witaj nam, Księżycu, w nocy świed.  

Sny miłe niech każdy będzie mied. 

 

Pory  doby.  

Nasze Słooce ma teraz do Was bardzo trudne pytanie. 

Czy  Wiesz, jak się nazywa czas trwania jednego dnia z nocą? (doba).  

 

Popatrzcie na dwie kolejne ilustracje. Jakie pory doby są tu przedstawione?  

A co się dzieje, gdy noc się kooczy? Jak nazwiemy taką porę doby? 

Tu mamy właśnie pokazany poranek,  a na następnej ilustracji dzieo. (rodzic prezentuje dwie kolejne ilustracje po Księżycu i Słoocu) 

Jak nazwiemy taką porę doby, gdy dzieo się kooczy? Tak, to jest wieczór, jak na tej następnej ilustracji.  

Potem następuje noc ( ostatnia ilustracja). 

 

Zastanówmy się teraz razem z Księżycem, do jakiej pory doby pasują czynności: jedzenie obiadu, spanie, mycie zębów, spacer, oglądanie dobranocki, 

jedzenie śniadania, zabawa na placu zabaw, jedzenie kolacji, zakładanie piżamki.  

Proszę – zastanów się  a następnie wskaż ilustrację z porą doby pasującą do wymienionej czynności. 

Powodzenia!  

 

  



  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



Dzieo 2. 
 
Z jakich figur geometrycznych złożone jest słoneczko?   
Doskonalenie: umiejętności liczenia, rozróżniania figur geometrycznych. 
 
Policz i narysuj odpowiednią ilośd kropek w odpowiednim okienku. Następnie pokoloruj rysunek. 
 

 



Dzieo 3 

Doskonalenie umiejętności:  rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 

Wyścig żółwi  
Potrzebny będzie woreczek gimnastyczny ( np. worek od mrożonek albo skarpeta wsypujemy kaszę, albo groch) 
Reguły: 
Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci 
woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieci lubią poprawiad 
swój rekord i próbowad dojśd za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwad naprawdę długo. 
Butelkowy slalom 
Potrzebne będą: plastikowe butelki  
Ta zabawa poprawia koncentrację, dwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. Zaczynamy od rozstawienia dwóch butelek w pokoju. Dziecko ma chwilę 
na przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie przewrócid żadnej z butelek. 
Gdy uda mu się przejśd poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skooczą Wam się w domu plastikowe butelki, albo kiedy dziecko nie 
będzie już miało ochoty. 
Tor wodny 
Potrzebne będą : butelki plastikowe taśma klejąca 
Świetnie wpływa na koordynację, balansowanie i czucie całego ciała. Za pomocą taśmy klejącej łączymy ze sobą wypełnione wodą butelki. W ten sposób 
tworzymy długi tor wodny,  który służył nam za równoważnię.  

 
 
 



Dzieo 4 
Doskonalenie umiejętności:  doskonalenie sprawności manualnych, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej 
 
 
Połącz obrazek z jego cieniem. Następnie pokoloruj obrazki po lewej stronie. 
 
 

 


