Piątek 09.04.2021r.
Temat dnia: PO NOCY BĘDZIE DZIEŃ

1. Posłuchaj zagadek i spróbuj je odgadnąć.
Ciemnym płaszczem świat przykrywa,
na jej płaszczu gwiazd tysiące,
a w kieszeniach sny ukrywa
– zniknie, zanim wstanie słońce. (noc)

Po nocy rankiem nas wita,
w południe słonkiem ogrzewa.
Wieczorem bajkę opowie
i kołysanki zaśpiewa. (dzień)

2. Posłuchaj opowiadania pt. „ Po nocy dzień, a po dniu –noc”- U. Piotrowskiej
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, 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!
3. Spróbuj odpowiedzieć na pytania związane z opowiadaniem.
- Jak się zrobiło na dworze, gdy zaszło słońce?
- Co się pojawiło na niebie?
- Co się stało z kwiatkami?
- Co zrobiły wróbelki?

- Co lalki powiedziały Trampolinkowi?
-Co Trampolinek powiedział zabawkom?

4. Przyjrzyj się ilustracji, zastanów się co chłopczyk robił w ciągu dnia, a co w ciągu
w nocy. Spróbuj opowiedzieć jak ty spędzasz dzień.

5. Zabawa pt. „ Pora dnia”
Kochani do tej zabawy pt. „ Pora dnia ” potrzebne wam będzie sylweta słonca i księżyca.
Spróbujcie narysować na jednym kartoniku słońce a na drugim księżyc. Zaproście do zabawy
Rodzica. Rodzic trzyma w odpowiednim miejsu sylwetę słońca lub księżyca i pyta dziecko:
jaka jest teraz pora dnia?

5.Dowolny taniec przy piosence „Dzień i noc” FASOLKI
https://www.youtube.com/watch?v=AL1rgGE143s

6. Zabawa dydaktyczna pt. „Plan dnia w przedszkolu – codzienne czynności”.
Utrwalanie z dzieckiem nazwy pór dnia poprzez zadawanie pytań:
⎯ Co robimy rano w przedszkolu? Schodzimy się do przedszkola, myjemy się, jemy
śniadanie.
⎯ Co robimy przed południem? Bierzemy
udział w zajęciach z nauczycielem, w
zabawach dowolnych, wychodzimy na
podwórko lub spacer,
- Co robimy w południe? Myjemy ręce,
jemy obiad – zupę, II danie,
⎯ Co robimy po południu? Odpoczywamy,
myjemy się, jemy podwieczorek , bawimy
się, czekamy na rodziców, idziemy do
domu
⎯ Co dzieje się nocą w przedszkolu? Nocą przedszkole jest puste, nie ma dzieci.

7. Ćwiczenia oddechowe pt. „ Migocące gwiazdki ”
Na nitce zawiesić gwiazdkę wyciętą z foli aluminiowejdziecko trzyma za nitkę i wprawia w ruch gwiazdkę
oddechem.

8. Zabawa układamy rytm „ Dzień i noc”.
Przyjrzyj się uważnie na obrazek zastanów się jakiego obrazka brakuje by został zachowany
rytm.

9. wykonaj karty pracy.
Dzieci 5 letnie : KP. 3 ćw. 1 , 2 s. 66.
Dzieci 6 letnie : KP. 4, s. 62–63. ( nowe wydanie kart pracy)
Dzieci 6 letnie : KP. 4. s. 50 51 ( stare wydanie kart pracy)

10. Zapraszamy na gimnastykę.
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg

Dla chętnych dzieci karty pracy do wykonania
DZIECI 6 LETNIE

Oblicz działania. Pokoloruj obrazek według kodu. Powodzenia

Dzieci 5 letnie

