
Drodzy Rodzice. Drogie „Muchomorki”! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będą: 

„Dzień i noc ” 
 

Propozycja zabaw i aktywności 16.04.2021 

 

1. Kochani Rodzice i Kochane „Muchomorki” zapraszam do porannej rozgrzewki. 

 
Rodzicu wejdź w link: https://wordwall.net/resource/1098097/poranna-rozgrzewka-

edukreatornia      zakręć kołem i sprawdź jakie zadania musicie wykonać. 

MIŁEJ ZABAWY 

 

2. Po rozgrzewce usiądźcie sobie wygodnie na kanapie i wspólnie obejrzyjcie krótki 

filmik „Dzień i noc - nauka opowiadania”. Film przedstawia różnice między dniem i 

nocą. 

Rodzicu wejdź w link: https://www.youtube.com/watch?v=1ox9oGERipo 

Po obejrzeniu filmu proponuję zadać dziecku pytania: 

*Co robimy nocą? 

* Jakie zwierzęta nie śpią w nocy? 

* Co robimy w dzień ? 

 

3. Zapraszam do zabawy ruchowej z elementem podskoku pt. „Skaczące gwiazdki”. 

Na hasło: dzień –dziecko –gwiazdka przyjmuje postawę siadu klęcznego ze schowaną 

głową -śpi , a na hasło: noc –dziecko –gwiazdka podskakuje obunóż w różnych 

kierunkach.  Powtarzamy kilka razy. 

 

 

4. Kochani pomyślcie co trzeba narysować w kolejnych okienkach. Uzupełnijcie je. 

 

 

https://wordwall.net/resource/1098097/poranna-rozgrzewka-edukreatornia
https://wordwall.net/resource/1098097/poranna-rozgrzewka-edukreatornia
https://www.youtube.com/watch?v=1ox9oGERipo


5. Muchomorku porównaj  rysunki przedstawiające ten sam pokój w dzień i w nocy. 

Znajdź 5 szczegółów różniących obrazki,  zaznacz je na obrazku  znajdującym się z lewej 

strony. Nie zwracaj uwagi na różnice w kolorach. 

 

6. Na popołudnię lub weekend proponuję wspólnie z dzieckiem wykonać sowę z 

wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym.  

(materiały zaczerpnięte ze strony: https://rodzicielnik.pl/zrobmy-to-razem-zwierzatka-z-

papieru-ptaki/)  

Do zrobienia sowy potrzebne będą: rolka po papierze toaletowym, klej, kawałek 

kolorowego papieru, wycięte oczy, dziób i skrzydła. 

 

https://rodzicielnik.pl/zrobmy-to-razem-zwierzatka-z-papieru-ptaki/
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Papier smarujemy klejem  i owijamy nim rolkę, nadmiar papieru możemy zawinąć do 

środka. 

 

 

 

Nadmiar papieru zawijamy do środka. 

 



Następnie przylepiamy oczy, dziób. Z obu boków przylepiamy skrzydełka. Na koniec 

musimy uformować uszy – górne krawędzie rolki zginamy do siebie. Nasza sowa jest już 

gotowa. 

 

Duże oczy 

 

 

Dziub 



 

 

I skrzydła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza sowa już gotowa! 

   

Drodzy Rodzice, Drogie Muchomorki życzymy miłego i spokojnego  

weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek w przedszkolu. 

 Pozdrawiamy Pani Ewa i Pani Ania 


