
Czwartek 15.04.2021 

Temat kompleksowy: Dzień i noc 

Temat dnia : Nasze sny. 

 

 
 

1.Wysłuchanie wiersza pt." Marzenki" M. Mazanka 

Kiedy zasypiam, przychodzą nocą 

i razem ze mną okropnie psocą! 

Potrafią sprawić, że łóżko lata 

i fruną ze mną dokoła świata. 

Jak chcą, to zmienią mnie w krokodyla, 

co się po chwili zmienia w motyla. 

do dziwnych krajów mkną na wypady 

gdzie wodospady są z czekolady. 

Mieszkamy w igloo albo w wigwamach. 

Bawią się ze mną nawet do rana ! 

To takie stworki ze snu lub z drzemki. 

Jak je nazwiemy ?może ...Marzenki ? 

 

Rozmowa z dzieckiem kierowana pytaniami : 

- Kiedy pojawiają się Marzenki ? 

- Co robią Marzenki ? 

-Jak Twoim zdaniem mogą  wyglądać Marzanki ? 

- Co Tobie się przyśniło? 

 

2. Wykonanie pracy plastycznej techniką malowania na podkładzie z gumy arabskiej : 

-zamalowanie grubą warstwą kleju typu guma arabska całej powierzchni kartki najlepiej z 

bloku technicznego 

- malowanie farbami plakatowymi na wciąż świeżym kleju postaci Marzenka 

obserwowanie rozmywania się farby na podkładzie z kleju. 

Zachęćmy malucha do opowiedzenia o nieoczekiwanym efekcie pracy, porównaniu postaci i 

opisanie ich kształtu. 

Próba odpowiedzi na pytania : Co przypomina mój Marzenek? Czy jest smutny, czy wesoły? 

Co spsoci nocą? 

 

3. Wspólne śpiewanie najbardziej znanych kołysanek;" Aaa kotki dwa", "Ach śpij kochanie", 

"Z popielnika do Wojtusia", "Był sobie król". Te kołysanki na dobranoc zna chyba każda 

mama. oczywiście, powstaje wiele nowych piosenek, które można śpiewać najmłodszym tuż 

przed spaniem. Zachęcanie dziecka do układania i intonowania własnych prostych 

kompozycji. 

 

 



4.Zabawa na powietrzu: 

" Turniej sylab" 

Rzucamy piłką do dziecka z poleceniem dokończenia wyrazu rozpoczynającego się na podaną 

sylabę. Wyrazy mogą dotyczyć aktualnie omawianych treści np. słoń-ce, ra-no, noc-ka, so-

wa..Dziecko chwyta piłkę i wykonuje polecenie; 

ćwiczy koordynacjęwzrokowo-ruchową i reakcję słowną, ćwiczy dzielenie wyrazów na 

sylaby. 

Obserwacje nieba w dzień- swobodne wypowiedzi dziecka na temat rodzaju i układu chmur, 

koloru nieba.. Używanie wyrazów określających pory dnia. 

 

5. Zabawa logopedyczna- usprawnianie aparatu artykulacyjnego „ Gimnastyka buzi i języka” 

Dziecko siedzi naprzeciwko rodzica lub lustra i porusza językiem według instrukcji: 

- język się wita ( język wysunięty na brodę porusza się w lewo i prawo) 

-język czeka na pyszne śniadanko ( oblizywanie językiem najpierw górnej a potem dolnej 

wargi) 

- język sprawdza czy przez noc wyrosły nam nowe zęby ( dotykanie czubkiem języka zębów, 

liczenie) 

A może przez noc wydłużył nam się nos? ( próby dotknięcia czubkiem języka nosa) 

 

6. Kołysanki do słuchania : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebPmeamQgc0 

https://www.youtube.com/watch?v=UlAfGK-AOMA 

 

Pozdrawiamy Izabela i Magdalena 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebPmeamQgc0
https://www.youtube.com/watch?v=UlAfGK-AOMA

