
 Temat dnia to: ZWIERZĘTA AKTYWNE NOCĄ. 

Dziś na zajęciach poszerzycie swoją wiedzę na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy oraz o nietoperzach. 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 38:  

• „Tam w Afryce” – zabawa z pokazywaniem:  

Tam w Afryce rzeka Nil, (dzieci wskazują palcem jakiś obiekt przed nimi)  

w niej krokodyl mały żył. (robią z dłoni paszczę krokodyla)  

Z tatą krokodylem (kłapią „zębami” zrobionymi z dłoni)  

pływał sobie Nilem, (naśladują dłonią ruch płynącej ryby)  

I śpiewał tak: (podskakują)  

Tam w Afryce…  

• „Joga ze zwierzętami” – naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu- link do ćwiczeń 

https://wordwall.net/pl/resource/2807162  

2. „Zwierzęta aktywne nocą” – zajęcia dydaktyczne. rodzic zadaje dziecku pytania:  

• Czy wszystkie zwierzęta są aktywne nocą?  

• Jakie znacie zwierzęta aktywne nocą?  

Następnie pokazuje zdjęcia: sowy, ćmy, nietoperza, lisa, dzięcioła, niedźwiedzia, motyla, 

wilka, zająca.  

 

  

 

 
 

https://wordwall.net/pl/resource/2807162


  

 

 

Rodzic prosi dziecko o wskazanie na zdjęciach zwierząt, które są:  

• aktywne w nocy,  

• aktywne w dzień,  

• aktywne w dzień i w nocy.  

Rodzic pyta dziecko: Czym charakteryzują się zwierzęta aktywne nocą? (mają duże oczy, żeby 

wychwytywać dużą ilość światła, duże uszy – zjawisko echolokacji, bardzo dobrze rozwinięty 

zmysł węchu). 

3. Praca z KP4.32b – poszerzanie wiedzy przyrodniczej, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych.  

4. CZAS NA PRZERWĘ! - RODZIC WYBIERA AKTYWNOŚĆ JAKĄ MA WYKONAĆ DZIECKO. 

5.  „Nietoperz” – zajęcia dydaktyczne. Rodzic prosi dziecko o narysowanie na kartce 

nietoperza. Następnie dziecko porównuje swój rysunek z ryciną botaniczną lub zdjęciem 

ilustrującym nietoperza. Szuka podobieństw i różnic między rysunkiem a rzeczywistym 

wyglądem nietoperzy.  

  

Rodzic inicjuje rozmowę na temat stereotypów dotyczących nietoperzy – wkręcają się we 

włosy, żywią się krwią – i je obala. Rodzic pyta dziecko: Dzięki jakiemu zjawiskowi nietoperze 

mogą poruszać się swobodnie po ciemku? 

Jeśli dziecko nie wie, to rodzic tłumaczy istotę zjawiska echolokacji (Nietoperz wysyła 

dźwięk, który odbija się od przeszkody i trafia do jego uszu. Na tej podstawie zwierzę 

może oceniać położenie przedmiotów). 



6. „Opaski” – praca plastyczna, stworzenie opasek nietoperzy. Rodzic wycina z czarnego 

papieru pasek. Dziecko nalepia na pasek oczy, nos i zęby nietoperza wycięte z białego i 

czarnego papieru. Następnie zlepia końce pasków tak, by stworzyć opaskę pasującą na 

jego głowę. Na koniec dolepia z obu boków czarne skrzydełka. 

 

7. Zabawa ruchowo-naśladowcza 

• „Czy tak potrafisz” 

Rodzic staje przed dzieckiem i kolejno wykonuje różne czynności. Pyta dziecko „Co robię”, a 

następnie „Czy ty tak potrafisz” dziecko próbuje wykonać daną czynność, naśladując ją. 

 • Zabawa matematyczna „Gdzie jest ta zabawka?” (potrzebne lalka, samochód, puzzle, 

przytulanka).  

Rodzic pokazuje dziecku zabawki, które będzie rozmieszczać w pokoju. Zadaniem dziecka jest 

odpowiedź na pytanie Rodzica.: Gdzie jest...? Rodzic powinien tak rozmieścić zabawki, aby 

dziecko używały zwrotów określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, obok, za, 

przed). 

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – „Znajdź coś...” 

Rodzic siedząc z dzieckiem, mówi: Znajdź coś... (niebieskiego, małego itp.), a zadaniem dziecka 

jest odnaleźć i pokazać rzecz spełniającą ten warunek. 

• Ćwiczenia słuchowo-matematyczne „Piłka skacze” (potrzebna piłka).  

Rodzic staje plecami do dziecka, prosi, aby uważnie liczyły, ile razy piłka odbije się od podłogi i 

określiły liczbę. 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy! 
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