
Grupa IV ŻABKI 

Wychowawca: Agata Depciuch 

  

Temat tygodnia : Dzień i noc 

  

Poniedziałek 30.03.2020 r 

N jak noc  

Cele : 

• poznanie litery n, N drukowanej i pisanej 

• utrwalenie wyglądu poznanej litery 

• uwrażliwienie na słowa rozpoczynające się literą N 

  

Prezentacja multimedialna litery N 

wyszukiwanie przedmiotów w swoim pobliżu rozpoczynających się literąN 

 

https://youtu.be/T0l824S6lKg  

 

Wtorek 31.03.2020 

Kiedy jest noc? 

Cele : 

• dostrzeganie następstw czasowych 

• rozwiązywanie zagadek 

• rozwijanie wiedzy ogólnej  

 

1. Bajka wprowadzająca do tematu dzień i noc 

https://youtu.be/ekY5oZDdQ4k 

 

2. Rozmowa kierowana przez rodzica o tym co robimy kiedy wstaje słonko, a co 

kiedy ono zachodzi. 

3. Kolorowanka utrwalająca temat 

http://fotogalleria.info/kinga/2015/02/26/107-kolorowanka-dzien-i-noc/ 

 

Środa 01.04.2020 

Śpiewamy  

https://youtu.be/T0l824S6lKg
https://youtu.be/ekY5oZDdQ4k
http://fotogalleria.info/kinga/2015/02/26/107-kolorowanka-dzien-i-noc/


Cele : 

• rozpoznawanie lewej i prawej strony ciała 

• wspólne śpiewanie z pokazywaniem  

• rozwijanie percepcji słuchowej  

• rozwijanie percepcji wzrokowej  

• Utrwalenie poznanej litery   

 

Wysłuchanie piosenki https://youtu.be/35ztvWERAQ0 

Rodzic staje tyłem do dziecka, dziecko za nim  

Wskazujemy zgodnie ze słowami piosenki lewą następnie prawą rękę... 

 

„Praczki” (piosenka inscenizowana przez dzieci) 

 

Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 

Jak praczki pracują, pokażę ja wam 

1. Tak piorą tak piorą przez cały boży dzień 

Tak piorą tak piorą przez cały boży dzień 

Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 

Jak praczki pracują, pokażę ja wam 

2. Wieszają, wieszają przez cały boży dzień 

Wieszają, wieszają przez cały boży dzień 

Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 

Jak praczki pracują, pokażę ja wam 

3. Składają, składają przez cały boży dzień 

Składają, składają przez cały boży dzień 

Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 

Jak praczki pracują, pokażę ja wam 

4. Prasują, prasują przez cały boży dzień 

Prasują, prasują przez cały boży dzień 

Ref. Tu lewą mam rękę a tu prawą mam 

Jak praczki pracują, pokażę ja wam 

 

Utrwalenie poznanej litery poprzez rysowanie palcem na rozsypanej mące. 

W linku propozycje do druku  



https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/nauka-pisania-literek-szablony/ 

https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-litera-n/ 

Czwartek 02.04.2020 

W poszukiwaniu nocy 

Cele : 

• ćwiczenie logicznego myślenia 

• Utrwalanie umiejętności przeliczania w zakresie 0-20 

• Rozwijanie umiejętności wycinania  

 

1. Zajęcia matematyczne – gwiazdy.  Porównywanie liczebności zbiorów.  

Dzieci wycinają gwiazdki, następnie dzieci kolorują 10 gwiazdek na żółto 

kolejne 10 na dowolny kolor.  

2. Tworzymy zbiory różnicując gwiazdki kolorem. No: po 3 gwiazdki żółte i 2 

innego koloru.  

Porównujemy liczebność. Na koniec przeliczany wszystkie gwiazdki. Powinno 

ich być 20.  

https://img-ovh-cloud.zszywka.pl/0/0347/9307-szablon-gwiazdka.jpg 

 

Piątek 03.04.2020 

Zabawy z księżycem i ze słońcem  

Cele : 

• rozwijanie zdolności plastycznych  

• wdrażanie do utrzymania czystości w czasie i po pracy  

• rozwijanie spostrzegawczości 

• doskonalenie umiejętności określania kierunków (góra, dół)  

 

 1. Wykorzystujemy z dnia wczorajszego żółte gwiazdki tworząc z nich nocne 

niebo.  

Kartkę z bloku malujemy farbami na czarny lub granatowy kolor. Wskazujemy 

górę kartki na której przyklejamy gwiazdki. Dzieci mogą dowolnie 

zaprojektować swoje wyobrażenie nocnego nieba.  

Na drogiej kartce pomalowanej na jasnoniebieski kolor tworzymy dzień. 

Doklejajmy słońce, chmurki wszystko według uznania dzieci. Na koniec 

porównujemy dwie prace wskazując różnice.  

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/nauka-pisania-literek-szablony/
https://img-ovh-cloud.zszywka.pl/0/0347/9307-szablon-gwiazdka.jpg


 W linku szablony, mogą być pomocne.  

http://funkydiva.pl/slonce-kosmos-planety-rakiety-malowanki/ 

Opracowała: A. Depciuch  
 


