
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień   i   noc 
 

Zabawa o charakterze ożywiającym „Skoczki” 

 potrzebne będzie: sznurek, pasek lub niewielki kocyk 

 Dzieci układają ze sznurka kształt koła na podłodze. Na polecenie 

dorosłego dzieci-skoczki wskakują do koła i wyskakują z niego: 

obunóż, na prawej, na lewej nodze, w przód i w tył.  

Należy zwrócić uwagę, by skoki były wykonywane lekko, na 

palcach 

 

 

 



Ćwiczenia poranne usprawniające 

orientację w schemacie ciała  

i w przestrzeni 
 (bardzo ważne dla 6-latków!). Jeśli dziecko ma trudności z wykonaniem 

tych ćwiczeń, należy systematycznie je powtarzać. 

Dzięki takim ćwiczeniom dzieci nauczą się rozróżniać prawe i lewe części 

ciała, nazywać je, ponadto utrwalą umiejętności rozróżniania kierunków: 

góra- dół, nad- pod, w , dookoła, strona lewa- prawa) 

Drodzy Rodzice, przed wykonaniem tych ćwiczeń należy założyć dziecku 

na lewą rękę, np. opaskę, frotkę, zawiązać chusteczkę). PROSZĘ O 

ZWRÓCENIE UWAGI NA POPRAWNE I SUMIENNE WYKONYWANIE 

ĆWICZEŃ PRZEZ DZIECKO 

Kochane Dzieci! 

1. Stańcie prosto. Niech każdy z Was wysunie przed siebie prawą rękę, 

a następnie dotknij ją lewego oka, potem ucha i ramienia. Obróćcie 

się w lewo i cichutko idąc na palcach, postawcie siedem kroków do 

przodu. BRAWO! 

2. Połóżcie się na plecach. Prawą  dłonią dotknijcie lewej stopy, a 

potem lewego kolana. Obróćcie głowę w lewo i odpowiedzcie, kto 

lub co leży na lewo od Was? Wstańcie. Zróbcie dwa kroki do 

przodu, potem dwa kroki w lewo i dwa kroki do tyłu.  

Zabawa „ ROBOT”  

dorosły ustawia się za dzieckiem (jedna osoba za drugą) i nim kieruje 

tj. robotem, to znaczy, mówi ile kroków i w jakim kierunku ma on 

wykonać. Potem zmieńcie się rolami 

 

 



 

Zagadki 
 

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 

 

Czy umiecie wyjaśnić , dlaczego po każdym dniu następuje noc, a po 

każdej nocy dzień. Ten film pomoże Wam odpowiedzieć na to pytanie 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k 

 

W ćwiczeniach Nowa Trampolina Sześciolatka (str. 56) zobaczymy „Co 

robił Trampolinek w nocy i o poranku?” – dzieci wspólnie z rodzicami 

opowiadają lub czytają historyjkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k


Zapoznanie dzieci  z drukowaną i pisaną literą N,n – str. 56 

Dzieci już potrafią odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego literka n,c jest 

niebieska (spółgłoski), a o czerwona ( samogłoska)?   BRAWO!  

noc 
Dzieci również wiedzą, dlaczego wyraz Norbert piszemy wielką literą? ( 

ponieważ wszystkie imiona piszemy wielką literą) ŚWIETNIE! 

Norbert 

  Spróbujcie odnaleźć w najbliższym otoczeniu rzeczy zawierające 

głoskę „n” w swojej nazwie, np. wazon, kanapka, notes……. 

 Myślę, że po takiej zabawie świetnie poradzicie sobie z zadaniem nr 

2, str. 56 

 W zadaniu nr 3, str. 57  postarajcie się wskazać miejsce litery „n” w 

modelach wyrazów (rząd kwadratów) i pokolorować odpowiedni 

kwadrat na niebiesko (podpowiedź dla rodzica) 

nos 
   

  

 



korona 
      

 

 

balon 
     

 

Jestem z Was dumna!  

 
 

 

 

 

Na hasło: dzień, włączamy utwór , dziecko biega po pokoju, a na 

hasło: noc, wyłączamy muzykę, dziecko kładzie się na podłodze. 

Potem role się zmieniają .  

Poniżej link z utworem „Wiosna” Antonio Vivaldi 

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

Na koniec rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie po śladzie 

litery n, N-  zad.1,2 str. 58 

 

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


Pamiętajcie o higienie rąk  

po zabawie i przed posiłkiem 
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