
 

MATERIAŁY DLA RODZICÓW 

GRUPA IIIB 
 

Termin realizacji: 14.04-17.04 

 

Temat kompleksowy: „ Dzień i noc”  

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z DZIEĆMI: 

• Zabawy muzyczne z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanej 

przez dziecko grzechotki 
 

CELE: 

 

• kształtowanie umiejętności wykonania zadania według instrukcji 

• rozwijanie motoryki 

• kształtowanie poczucia rytmu ( przygotowanie do nauki matematyki) 

• rozwijanie wrażliwości muzycznej 

• ćwiczenie pamięci 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

Dziecko wykonuje instrument wg następującej instrukcji: 

• przygotuj plastikową butelkę z nakrętką 

• odkręć korek 

• wsyp do butelki groch 

• zakręć butelkę  

Gratulacje. Instrument gotowy! 

2. Wykonaną grzechotkę można wykorzystać do następujących zabaw 

muzycznych: 

• wygrywanie rytmu dowolnej piosenki 

• powtarzanie rytmu podanego przez rodzica 

• dzielenie słów na sylaby z jednoczesnym wystukiwaniem rytmu na 

instrumencie 

 

Zajęcia z zakresu wspomagania mowy „ N jak noc” 

 

CELE: 



• poznanie obrazu graficznego litery N 

• usprawnienie mowy 

• dokonanie umiejętności analizy sylabowej wyrazów 

• nabywanie umiejętności czytania poprzez składanie liter w prostych 

wyrazach 

• rozwijanie sprawności motorycznej 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Wyszukiwanie w domu przedmiotów, w których nazwach słychać 

głoskę n. 

2. Dzielenie nazw na sylaby 

3. Zabawa „ Po śladzie”- rodzic układa na podłodze kształt litery n 

np. ze wstążki 

Zadaniem dziecka jest przejście po literze w dowolny sposób np. 

skacząc na jednej nodze, „ stopa za stopą”, na czworakach. Do tej 

zabawy warto włączyć muzykę . To uatrakcyjni zabawę i zachęci 

dzieci do aktywności. 

4. Odczytywanie prostych wyrazów z poznanych liter np. NOS, 

NUTY, BALON, WANNA 

 

Połącz napisy z obrazkami.  

 

    

 
 

 

wanna       balon    nos     nuty 



 
 

Zabawa plastyczna „ Paluszkowa litera” 

 

Zadaniem dziecka jest odbijanie na kartce papieru palca zamoczonego w 

farbie po kształcie litery N. 

 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie litery N kawałkami bibuły. 



 
 

Zajęcie plastyczne: „ Nenufar na wodzie” 

CELE: 

• kształtowanie kreatywnego myślenia 

• rozwijanie zdolności manualnych 

• rozwijanie małej motoryki 
 



PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

Rozwiązywanie zagadki: 
Pięknie wygląda na tafli wody, 

Słynie z niezwykłej swojej urody, 

Ma duże liście, różowe płatki, 

To kwiat naprawdę, niezwykle rzadki. ( nenufar „ lilia wodna”) 

 

Pokoloruj obrazek: 

 

 

 
 

Pod tym linkiem dziecko może podziwiać wygląd lilii wodnej: 

•  https://youtu.be/3Pt00aazD50 

 

Wykonanie nenufara z następujących materiałów: 

• plastelina w kolorze żółtym, zielony papier, różowa krepina 

Instrukcja wykonania pracy: 

• wytnij duże liście z zielonego papieru 

• z różowej bibuły wytnij płatki i przyklej je – jeden na drugi na kartce 

• doklej liście 

• w środku płatków przyklej kulkę z plasteliny. 
Powodzenia! 

 

https://youtu.be/3Pt00aazD50


 

Zajęcie muzyczne „ Siwa chmurka” 

CELE: 

• ćwiczenie pamięci 

• kształtowanie umiejętności śpiewania z różnym natężeniem głosu 

• rozwijanie muzykalności 

• wprowadzanie miłego nastroju 

• redukcja stresu 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

Wysłuchanie kołysanki: 
Małe dzieci mrużą już oczka, 

Małym dzieciom nie chce się spać, 

Siwa chmurka po niebie płynie, 

siwy ptaszek za oknem śpi. 

Mały świerszczyk zasnął w kominie. 

Zaśnij dzieciątko, zaśnij i ty. 
 

Piosenka dostępna jest pod tym linkiem:  https://youtu.be/XRsrsIzmyr8 

 
Przykłady zabaw z wykorzystaniem kołysanki: ( po opanowaniu słów kołysanki ) 

Zabawa „ Śpiewam głośno- śpiewam cicho” 

Dziecko śpiewa piosenkę kierując się położeniem rąk rodzica. Gdy ręce są daleko 

od siebie – śpiewamy głośno. Gdy ręce są blisko siebie – śpiewamy cicho. Gdy w 

średniej odległości – ze zwykłym natężeniem głosu. 

Śpiewanie piosenki z wykorzystaniem wykonanego przez dziecko 

instrumentu ( grzechotki z grochem) 

Śpiewanie kołysanki z wykorzystaniem ulubionej przytulanki 

Jeżeli któreś dziecko nie ma możliwości wysłuchania piosenki, proponuję naukę 

słów na pamięć i potraktowanie utworu jak wiersz. Wówczas powyższe propozycje 

zabaw wykorzystujemy mówiąc wiersz a nie śpiewając piosenkę. :) 

 

Zajęcie z wykorzystaniem tekstu literackiego „ Piesek i Trampolinek poszukują 

nocy” 

      CELE: 

• rozpoznawanie stałych następstw dnia i nocy 

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

• doskonalenie mowy poprzez wypowiadanie się 

      PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

https://youtu.be/XRsrsIzmyr8


1. Wysłuchanie opowiadania. 

2. Rozmowa z dzieckiem na temat treści. 

3. Przykładowe pytania: 

• Czego szukał piesek? 

• Kogo pytał o drogę? 

• Jakie ptaki kąpały się w kałuży? 

• Dlaczego sowa nie wierzyła, że piesek odnajdzie noc? 
 

 

Opowiadanie 
 

Piesek i noc 
 

Jak wiadomo po nocy przychodzi dzień, a kiedy przeminie dzień , nadchodzi noc. I 

tak było zawsze. Ale mały, pluszowy piesek zażyczył sobie pewnego ranka, że chce 

nocy właśnie teraz. Takiej prawdziwej, z księżycem i gwiazdami. 

• Hej hop- zawołał rozbawiony Trampolinek. - Musisz poczekać, bo Ziemia nie 

może obracać się szybciej. 

• Nie będę czekał , hau,hau – powtarzał piesek. - Idę poszukać nocy. 

I pomaszerował przed siebie. Zastanawiał się, kogo by tu zapytać o drogę. 

Zawołał do promieni słonecznych: 

• Promyki, promyki,gdzie jest noc? 

Ale promyki nie słyszały, bo były zajęte. Musimy ogrzać i oświetlić mnóstwo miejsc, 

jak to robimy każdego dnia. 

Potem zapytał wiatru, ale wiatr pokręcił się, pokręcił, zaszumiał po swojemu, bo 

myślał, że piesek żartuje i pomknął gdzieś daleko. Piesek poszedł dalej. Nagle 

zobaczył stadko szpaków, które kąpało się w kałuży. Przez chwilę przyglądał się 

wesołej zabawie, a potem zapytał: 

• Szpaki,szpaczki, czy wiecie gdzie jest noc? 

• Nie wiemy, ale może sowa ci powie, bo ona bardzo lubi noc. 

Pobiegł szczeniaczek do lasu, by odnaleźć drzewo . W którego dziupli mieszkała 

sowa 

• Sowo, sowo, czy wiesz gdzie jest noc? 

• Oczywiście, że wiem – hu,hu,hu, wymądrzała się sowa. Na drugiej półkuli. 

• Czy to daleko hau,hau,hau ? 

Sowa uśmiechnęła się do pieska. 

• Daleko,daleko. Lepiej wracaj do przedszkola, a noc sama cie odnajdzie. 



• Ja pierwszy ją odnajdę ! - upierał się piesek. - Polecę do niej samolotem. 

• Hu,hu,hu,- jak sobie chcesz – wzruszyła sowa ramionami.- Tylko zanim 

dotrzesz na miejsce , to tam już będzie dzień. 

• Idę się spakować i pożegnać z przyjaciółmi , hau,hau,hau. 

Pomerdał zadowolony ogonem i pobiegł do przedszkola. Po drodze spotkał 

prawdziwego psa Reksa, który kopał dołek obok dołka. Reks zauważył pluszowego 

kuzynka i zaszczekał: 

• Może byś mi pomógł znaleźć kość, która gdzieś tu zakopałem? Póki jeszcze 

świeci słonce i wszystko widać. Piesek ochoczo zabrał się do pracy i po chwili 

razem wykopali wielką, starą kość. Potem znowu ją zakopali i szczeniaczek 

pomaszerował do przedszkola. 

A tymczasem wokoło zaczęło robić się szaro. Kiedy piesek dotarł na przedszkolne 

podwórko, nastała noc. Taka , jakiej szukał – z księżycem i gwiazdami. Przed 

drzwiami czekał na pieska Trampolinek. 

• Trampolinku, Trampolinku, widzisz, jednak znalazłem noc i nie muszę nigdzie 

lecieć. 

• Hop,hop! - zawołał Trampolinek – Bardzo się cieszę, choć zajęło ci to cały 

dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokoloruj obrazek. Zwróć uwagę na różnicę między dniem a nocą oraz 

dorysuj pieska. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa z dokańczaniem zdania : „Kiedy jest ciemno...” 

Zadaniem dziecka jest dokończenie zdań. 



Zabawę tę można wzbogacić, licząc słowa w ułożonych zdaniach. 

 

Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i kontynuowania rytmu (Słońce, 

księżyc i gwiazda) 

 

 

 

 

Kontynuuj rozpoczęty rytm. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Zadaniem dziecka jest wycięcie obrazków i przyklejenie ich w 

odpowiednie rubryki. Obrazki można również pokolorować. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Zajecia przyrodniczo-plastyczne „Zegar pór roku” 

 

CELE: 

• utrwalenie kolejności pór roku 

• kształtowanie świadomości następstw czasu 

• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych 

 

 

Poleceniem dziecka jest dopasowanie napisów do obrazków pór 

roku. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 



 

Zabawa „ Zaczarowany worek” 

CELE: 
• rozwijanie słuchu fonematycznego 

• rozwijanie wrażliwości dotykowej 

 

PRZEBIEG ZABAWY: 
Wkładamy do worka różne przedmioty codziennego użytku np. łyżka, widelec, garnek, 

kubek. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie co to za przedmiot. Potem dziecko dzieli 

nazwę przedmiotu na sylaby i na głoski. 

 

Zabawa „ Zgadnij czego brakuje” 

CELE: 
– rozwijanie spostrzegawczości 

– rozwijanie logicznego myslenia 

 

PRZEBIEG ZABAWY: 
Układamy w jednej linii 5 przedmiotów. Dziecko zapamiętuje ułożony szereg. 

Zakrywamy dziecku oczy i chowamy jeden z przedmiotów.Zadaniem dziecka jest 

odgadnięcie, czego brakuje. 

 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna grupa IIIB w zakresie 

usprawniania funkcji sensoryczno-motorycznych 



 

CELE: 

– stymulacja układu przedsionkowego i układu proprioceptywnego 

– usprawnianie motoryki dużej i małej 

– odczuwanie własnego ciała 

– wiara we własne siły 

 

Proponuję kilka prostych i przyjemnych sposobów na wsparcie 

dziecka, które przejawia trudności z zakresu integracji sensorycznej. 

Zachęcam  do wspólnego ćwiczenia, które pozwoli na odczucie na 

“własnej skórze” oddziaływania różnych bodźców, jak również 

wpłynie na pogłębienie relacji z dzieckiem. 

 

Ćwiczenia usprawniania ruchowego: 

 

Stymulacja układu przedsionkowego i proprioceptywnego: 

• skoki obunóż w miejscu, do przodu, do tyłu i na boki 

• podskoki, skoki, żabki 

• marsz z wymachami rąk i nóg 

• przysiady i wstawanie 

• turlanie się po podłodze z nogami wyprostowanymi i rękami ułożonymi 

wzdłuż ciała 

• masażyki paluszkowe 

• masaż szerokim pędzlem 

• chodzenie po dywanikach fakturowych 

• kreślenie po plecach dziecka znaków, figur, cyfr, liter 

• przeciąganie sznurka 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna grupa IIIB w zakresie 

procesów poznawczych 



 

CELE: 

• usprawnianie percepcji wzrokowej 

• rozwijanie mowy i myślenia 

• wzbogacenie słownika dziecka 

• rozwijanie spostrzegawczości 

• wiara we własne siły 

 

 

 

 

Propozycje zabaw usprawniających procesy poznawcze: 

 

Zabawa „Wyszukiwanie różnic na obrazkach” 

Możemy spróbować razem z dzieckiem narysować na kartce dwa takie same 

obrazki. Prosimy, żeby dziecko zamknęło oczy a my w tym czasie 

dorysowujemy szczegóły, których nie ma na pierwszym obrazku. Następnie 

prosimy dziecko o znalezienie różnic między obrazkami. Za każdy prawidłowo 

odnaleziony element dziecko otrzymuje nagrodę w postaci np. guzika. 

 

Zabawa „List na plecach” 

Prosimy dziecko, aby usiadło na krześle tyłem do rodzica. Rodzic informuje 

dziecko, że będzie pisał na jego plecach pojedyncze litery a jego zadaniem jest 

odgadnięcie jaką literę napisał. 

 

Zabawa „Wymyślanki” 

Zadaniem dziecka jest wymyślanie jak największej ilości słów, które muszą 

spełniać określone kryteria. Rodzic podaje dziecku literę, na którą będzie 

rozpoczynał się dany wyraz (np. K – kot, A – aparat). Kto wymyśli najwięcej 

słów na daną literę wygrywa. 

 

 

 
 

 



 

  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


