
Witamy serdecznie nasze Jagódki😊 

Dzisiejszy temat dnia: Nasze sny 

 

 

 

Nie od dziś wiadomo, że najlepszy lekarstwem na… wszystko jest sen. Najlepiej zdrowy, 

mocny i ciągły – w większości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nie mają z tym 

problemu :) Każdy rodzic powinien pamiętać o tym, jak ważne jest zapewnienie 

odpowiednich warunków do spania swojemu szkrabkowi, ponieważ od komfortu i jakości 

snu dziecka zależy przebieg regeneracji oraz rozwoju – zarówno ciała, jak i psychiki 

malca. 

 

1 Na początek proponujemy wspólne przeczytanie i omówienie wiersza M. Mazan 

„Marzenki”  

„Marzenki” 

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 na temat wiersza. Przykładowe pytania: 

-Kiedy przychodzą do nas Marzenki? 

- Co robią Marzenki? 

-Jak waszym zdaniem Marzenki mogą wyglądać? 

 

2. Bajka edukacyjna o snach 

https://www.youtube.com/watch?v=q1D2NeSa7JM 

-słuchowisko „Mój ulubiony sen”(nagranie w załączniku) 

 

3. Propozycja opowieści  ruchowej  „Dzień i noc” 

Dziecko wykonuje ruchy, gesty zgodnie z treścią opowiadania czytanego przez rodzica.  

 

Jest dzień, świeci słońce (ręce do góry, wkręcamy żarówki),  

płyną chmurki (robimy fale rękami),  

śpiewają ptaszki (bieg, dłonie na barkach, wydawanie odgłosu wróbelka),  

skacze wiewiórka (dłonie przed siebie, łokcie zgięte, podskakiwanie).  

Kończy się dzień (dziecko siada, kładzie dłonie przy twarzy, zamyka oczy).  

Jest noc, mrugają gwiazdki (dziecko wstaje, ręce podnosi do góry, dłonie na zmianę 

otwiera i zamyka),  

płyną chmurki (robimy fale rękami),  

huczy sowa (dłonie na barkach, wydawanie odgłosu sowy),  

kot wyszedł na łowy, chciałby złapać myszkę (chodzenie na czworakach, wydawanie 

odgłosu kota).  

Kończy się noc (dziecko ziewa i przeciąga się).  

Co będzie po nocy? 

 

4. „Mój najpiękniejszy sen”-propozycja namalowania przez dziecko swojego 

najpiękniejszego snu. Karta pracy w załączniku. 

 

 

5. Ćwiczenia grafomotoryczne 

Karta pracy 1 

-narysuj trasę rakiety na księżyc, następnie pokoloruj rysunek. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1D2NeSa7JM


Karta pracy 1 

 
 

 

 



Kolorowanki dla chętnych😊 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie 


