
                                           Witam Was Kochane Przedszkolaki    

Poznamy dzisiaj dni tygodnia. 

 

 

1.Poćwiczcie przy muzyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=gwmNGYPS0OI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwmNGYPS0OI
https://www.youtube.com/embed/gwmNGYPS0OI?feature=oembed


2. Poproście rodziców o przeczytanie wiersza T. Fiutowskiej „Co robią zimą dni tygodnia?” 

 

 

Co robią zimą dni tygodnia? 
Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni. 

Poniedziałek – zjeżdża na sankach. 

Wtorek – lepi bałwanka. 

Środa – narty przypina. 

Czwartek – kije jej trzyma. 

Piątek – jedzie na ślizgawce ciągnięty przez dwa latawce. 

Sobota – rzuca śnieżkami i woła niedzielę: „Hej, baw się z nami!” 

A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

• O czym był wiersz? 

• W co bawiły się dni tygodnia? 

• Co robił poniedziałek/wtorek itd.? 

• A co wy robicie w niedzielę? 

• Czy znacie wszystkie nazwy dni tygodnia? 

• Czy potraficie wymienić występujące po sobie dni tygodnia np. cicho, głośno, wolno, 

szybko. 

3.  Zaproście do zabawy wszystkich domowników, usiądźcie w kole. Jedna osoba podaje 

nazwę dnia tygodnia a kolejna podaje nazwę następnego dnia tygodnia. 

• Jaki dzień tygodnia jest dzisiaj? 

• Jaki był wczoraj? 

• Jaki będzie jutro? 



• Jaki dzień będzie za dwa dni? Itp. 

4. Posłuchajcie piosenki  

 https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ&list=RDKJiXPp1jSgQ&start_radio=1  

 

5. „Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Zaproście rodziców do ćwiczeń. 

1. „Idzie Nowy Rok, idzie Stary Rok” – dziecko chodzi po pokoju. Na hasło: „Idzie 

Stary Rok” – chodzi ociężale, jak starzy, zmęczeni ludzie; „Idzie Nowy Rok” – biega, 

podskakuje. 

2. „Zwinny Nowy Rok” –dziecko wykonuje np. przysiad podparty, leżenie na brzuchu, 

siad skrzyżny, leżenie na plecach, stanie na jednej nodze itp.  

3. „Siedem dni tygodnia” – rodzic za pomocą taśmy malarskiej tworzy na dywanie 

drabinę – przykleja 7 pasków. Dziecko ustawia się przed drabiną. Przeskakuje obunóż 

przez kolejne pola drabiny, wymieniając nazwy kolejnych dni tygodnia. 

4. „Żegnamy Stary Rok” – dzieci spacerują w dowolnych kierunkach po dywanie. 

 

6.Zapraszam Cię do wykonania pracy plastycznej. Możesz użyć patyczków lub klamerek. 

Użyj swojej wyobraźni i pięknie udekoruj dni tygodnia.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ&list=RDKJiXPp1jSgQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/embed/KJiXPp1jSgQ?feature=oembed


7.Pobawcie się przy piosence. 

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

 

8. „Bajka o dniach tygodnia” – poproście rodziców o przeczytanie opowiadania Cz. 

Janczarskiego  

Bajka o dniach tygodnia 
— Teraz opowiem wam bajkę o dniach tygodnia — powiedział Uszatek i uśmiechnął się. — 

Zobaczymy kto z was wymieni wszystkie dni tygodnia po kolei, gdy skończę opowiadać. 

Była sobie mama-kaczka. Miała siedmioro dzieci: trzy kaczuszki i czterech kaczorków. 

Bardzo to były niesforne dzieci: Kiedy szły pić wodę do źródła — pchały się jedno przez 

drugie, mąciły czystą wodę. Gdy dostawały jedzenie — rzucały się na nie wszystkie naraz. 

To samo było przy kąpieli w strumyku: silniejsze odpychały słabsze, trzepotały skrzydełka, 

nie obeszło się czasem bez bójki. 

„Muszę zrobić z kaczętami porządek — rozmyślała mama-kaczka — ale jak?” 

I wpadła na taki pomysł: nadała swoim dzieciom imiona. Były to nazwy dni tygodnia: Środa, 

Sobota i Niedziela — to były kaczuszki. Kaczorki zaś nazywały się: Poniedziałek, Wtorek, 

Czwartek i Piątek. 

Ustawiła kaczka dzieci w kolejności od Poniedziałku do Niedzieli i kazała im chodzić jedno 

za drugim. 

I teraz przy źródle, przy kąpieli i przy jedzeniu, panował wzorowy porządek. 

Kaczorek- Piątek nigdy się nie pchał przed Środę, szedł grzecznie za Czwartkiem. 

Niedziela nie wyprzedzała Soboty. Kiedyś Sobota chciała wyprzedzić Środę, a potem było jej 

wstyd, że się tak pomyliła. 

Chwali mama swoje dzieci, cieszy się, że wpadła na taki dobry pomysł i że teraz nie ma już 

kłopotów ze swoją gromadką. Kroczy na jej czele, za nią idzie najstarszy synek 

Poniedziałek… 

Jaka jest dalsza kolejność, powiedzcie sami. 

 

To już wszystko na dziś, do jutra kochani. 

https://www.youtube.com/watch?v=QfQjIbzdvpY
https://www.youtube.com/embed/QfQjIbzdvpY?feature=oembed

