
Zadania - 30.03-03.04.2020 r. 

 

Kochane „Kangurki” w tym tygodniu zapraszamy Was do wspólnej zabawy z tematem dnia i 

nocy. Mamy dla Was propozycje opowiadań, piosenek i zabaw. Życzymy Wam wielu 

wrażeń. 

 

Poniedziałek  

Drodzy Rodzice, proponujemy Wam dzisiaj opowiadanie. Zapraszamy Was do rozmowy z 

dziećmi na temat treści w nim zawartych. 

 „Marcelinka” - opowiadanie. 

Słońce wstaje, zaczyna się dzień, ze snu budzi się Mała Marcelinka. Po wyspanej nocy czas 

na śniadanie, ojj głodny mój brzuszek mówi Martynka i szybciutko biegnie do kuchni. Tam 

czeka na nią pyszna kanapka z szyneczka, jajko oraz ciepła herbatka, którą przygotowała 

mamusia. Po zjedzonym śniadanku Martynka ślicznie podziękowała mamusi, która wesoło się 

uśmiechała, „nie zapomnij umyć ząbków po śniadaniu”, w biegu zawołała mama. Więc, po 

śniadaniu Marcelinka, jak co dzień, od razu udała się do łazienki na poranną higienę, po czym 

ubrała się i z śmiechem na twarzy poszła do szkoły. Marcelinka bardzo lubi chodzić do 

szkoły, ponieważ tam spotyka się ze swoimi koleżankami oraz pilnie się uczy. Po powrocie 

do domu zjadła pyszny obiadek oraz wyszła na podwórko ze swoim pieskiem Tofikiem. 

Uwielbia spędzać czas na słoneczku, grając w piłkę. Ale kiedy już na podwórku robi się coraz 

ciemniej Marcelinka zasiada do stołu, aby zjeść kolacje, czyli ulubioną owsiankę i kładzie się 

do łóżka spać, bo przecież za oknem już księżyc na nią patrzy... 

 

Rozmowa na temat opowiadania: 

-O kim było opowiadanie? 

-Co Marcelinka robiła przez cały dzień? 

-Co się dzieje, kiedy słońce wstaje i pojawia się na niebie? 

-Co dzieje się nocą? 

-Co się zaczyna, kiedy kończy się noc? 

 

2. Zapraszamy do zabawy: „Dzień i noc”.  

Waszym zadaniem będzie ułożenie obrazków dotyczących dnia i tych dotyczących nocy. 

Powodzenia. 



 https://wordwall.net/pl/resource/1069328/dzie%c5%84-i-noc 

  

Wtorek 

1.Dzisiejsze zadanie będzie polegało na interpretacji ruchowej tekstu.  

Ułóżcie gesty do podanego tekstu.  

 

Słońce wstaje, zaczyna się dzień 

I moje zabawy rozpoczynają też się, 

Słońce świeci przez cały dzień. A gdy zajdzie, kończy się dzień. 

Wtedy właśnie zaczyna się noc. 

Na niebie świeci księżyc 

I gwiazdek moc. 

Śpię ja, spisz i ty, 

Wszyscy śpią. 

Śpi też cały dom. 

Noc się kończy. 

Słońce wstaje- zaczyna się dzień. 

Dobrej zabawy 

 

2.Mamy też dla Was do kolorowania zwierzątko, które nie śpi w nocy. Kto to jest?? Może 

znacie jeszcze jakieś zwierzęta, które nie śpią w nocy?? 

(Załącznik nr 1) 

Środa 

 

1.Układanie rytmu według następstwa dnia i nocy. 

Kochane dzieci  dziś mamy dla Was specjalne zadanie. Do wykonania zadania będą Wam 

potrzebne papierowe paski w kolorze żółtym i niebieskim, mogą być też nakrętki albo inne 

przedmioty w tych kolorach. Przedmioty żółte będą symbolizowały dzień a niebieskie noc. 

Teraz postarajcie nie ułożyć np. paski papieru, nakrętki - zgodnie z przemijaniem dnia i nocy. 

https://wordwall.net/pl/resource/1069328/dzie%c5%84-i-noc


Pasek żółty, pasek niebieski, pasek żółty, pasek niebieski itd. Później dzieci odczytajcie co 

ułożyłyście: dzień, noc, dzień, noc… 

 

2.Zabawa paluszkowa 

Teraz czas na gimnastykę dłoni   

Wszystkie pieski spały (zaciskamy maluchowi piąstki lub pokazujemy swoje) 

Pierwszy obudził się ten mały(otwieramy mały paluszek) 

Mały obudził średniego, który spał obok niego (otwieramy drugi paluszek). 

Gdy średni już nie spał, to duży też przestał (otwieramy trzeci palec). 

Trzy pieski się bawiły, czwartego obudziły (otwieramy czwarty paluszek). 

Cztery pieski szczekały, piątemu spać nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią). 

 

Czwartek 

 

1.Kochane dzieci, mamy dzisiaj dla Was piosenkę o dniu i nocy. Zapraszamy Was do 

wspólnego śpiewania. 

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

  

2.Drogie Kangurki mamy dla Was uśmiechnięte słoneczko do kolorowania 

(Załącznik nr 2) 

 

Piątek 

1.Proponujemy Wam dzisiaj wykonanie pracy plastycznej pt.: „Słońce i księżyc”. Technika 

dowolna. Czekamy na zdjęcia Waszych prac.  

 

2.Zabawa paluszkowa 

Przypominamy dobrze znaną Wam zabawę. Dzisiaj dzieci uczą rodziców. 

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8 

https://www.youtube.com/watch?v=CB7Vks0iT1s
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8


  

                   Rączki robią klap klap klap 

                           Nóżki robią tup, tup, tup 

                           Tutaj swoją głowę mam 

                           A na brzuszku bam bam bam. 

 

Na koniec dla wszystkich dzieci mamy  bajkę o dniu i nocy. Posłuchajcie… 

https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/2404-noc-i-dzien 

 

https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/2404-noc-i-dzien

