
 

Drodzy Rodzice. 

                                                   Drogie „MUCHOMORKI”! 

 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: „Dzień i noc” 

Propozycje zabaw/aktywności 12.04.2021/poniedziałek / 

 

Cele prowadzonych zabaw; 

 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dziecka 

 Uświadomienie dziecku następstwa dni i nocy 

 Poznanie różnic między dniem i nocą 

 Słuchanie czytanego opowiadania ze zrozumieniem 

 Kształcenie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące opowiadania. 

  

   Kochani Rodzice spotykamy się w nowym kwietniowym tygodniu, zapraszam serdecznie do 

wspólnej zabawy z dzieckiem, wykorzystując przedstawione propozycje.  

MIŁEJ ZABAWY !!! 
1. „Podróż samolotem”- zapraszam do małej gimnastyki. Mamo/tato- proszę stanąć z dzieckiem 

naprzeciwko siebie wyciągając ręce w bok, robimy przysiad i ponownie wstajemy. Przy zmianie 

pozycji staramy się, zwracamy uwagę, aby dziecko utrzymało równowagę. W ten sposób naśladują 

niski i wysoki lot samolotu /możemy włączyć ruch/. Dziecko ostrożnie porusza się po pokoju, 

następnie na umówiony sygnał dziecko- samolot ląduje jak wyżej w zabawie. 

2. Proszę wybrać wygodne miejsce, aby przeczytać dziecku opowiadanie Urszuli Piotrowskiej  

„Po nocy dzień, a po dniu- noc”   

„Po nocy dzień, a po dniu – noc” 
      Trampolinek bawił się wspaniale na przedszkolnym placu zabaw. Hej, hop! Skakał na trampolinie 

coraz wyżej i wyżej. 

 
– Słoneczko! – zawołał Trampolinek. – Raz, dwa, trzy i podskoczę tak wysoko, aż do ciebie!  

– Może spróbujesz jutro, bo już kończy się dzień – odpowiedziały słoneczne promyki. – Wkrótce 

słońce zajdzie i będzie ciemno.  



  I po chwili słońce zaczęło znikać z nieba.  

 
 

  Wokoło zrobiło się szaro. Kwiatki w przedszkolnym ogródku stuliły płatki, a wróbelki poćwierkały, 

na dobranoc i schowały się w gniazdkach.     

  Tampolinek pobiegł do sali. Było cicho, bo zabawki przygotowywały się do snu.  

– A ja nie pójdę spać – postanowił Trampolinek. – Zaczekam, aż znowu wróci dzień.  

– Ale noc jest do spania – tłumaczyły lalki i zaciągnęły zasłonki w oknach swojego domku.     

  Trampolinek usiadł na werandzie. Patrzył w niebo, na którym pojawił się księżyc i zalśniło mnóstwo 

gwiazd.  

 
Zabawki spały, a Trampolinek liczył gwiazdy. Wreszcie księżyc zauważył Trampolinka. 

 – Trampolinku, jeśli nie pójdziesz spać, to jutro będziesz zmęczony – przekonywał księżyc, a 

gwiazdy migotały przyjaźnie. I zanuciły kołysankę:  

Ciemna noc po jasnym dniu 

idzie z koszem pełnym snów. 

Kołysanki płyną z gwiazd, 

każda inną bajkę zna. 

Trampolinku, czas na sen, 

zanim przyjdzie nowy dzień. 

  Trampolinek poszedł do łóżeczka i słodko zasnął. Spał i śniła mu się trampolina…  

Rano promyki słońca połaskotały go w policzek.  

 
– Wstawaj, Trampolinku, nowy dzień!  

– A gdzie księżyc i gwiazdy? – pytał zdziwiony Trampolinek.  

– Noc się skończyła – odpowiedziało słonko z promiennym uśmiechem.  

Wstały ptaki skoro świt, 

rannym ptaszkiem bądź i ty. 

Pięknych przygód dam ci moc, 

zanim znowu przyjdzie noc. 

  Trampolinek miał bardzo dobry humorek. 

 – Hej, hop! Czy wiecie, że zawsze po nocy jest dzień? – zapytał zabawek.  

– Wiemy, wiemy!  

– A czy wiecie, że kiedy minie dzień, to przyjdzie noc?  

I wszyscy zaczęli się śmiać i podskakiwać. Hej, hop! 

 



Drogi rodzicu proszę, aby nasz „Muchomorek” odpowiedział na pytania/ dotyczące przeczytanego 

opowiadania/ 

- Jak się zrobiło na dworze, gdy zaszło słoneczko? 

- Co się stało z kwiatkami? 

- Co zrobiły wróbelki? 

- Co wyszło na niebie, jak zaszło słoneczko? 

- Jaki kolor ma dzień? 

- Jaki kolor ma noc? 

 

   PO WSPÓLNEJ ZABAWIE ZAPRASZAM MAMO/TATO/MUCHOMORKU NA 

SPACEREK- zwracamy uwagę dzieci na warunki atmosferyczne, szukamy oznak wiosny .    

  W razie niepogody nawiązujemy do przysłowia 

„ KWIECIEŃ PLECIEŃ , BO PRZEPLATA TROCHĘ ZIMY, TROCHĘ LATA”.   

MIŁEGO SPACERU!!! 

 
    - Podczas obiadu, proszę o zwracanie uwagi na rozwijanie umiejętności prawidłowego 

posługiwania się przez dziecko łyżką i widelcem oraz prawidłową postawę podczas spożywania 

posiłku. DZIĘKUJĘ. 

  
- Ćwiczenia grafomotoryczne dla chętnych dzieci – pokoloruj obrazek 

  /poniżej załącznik 1,2/ 
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