
Temat kompleksowy : Dzień i noc 

Temat dnia : Codzienne czynności 

 

1. Na początek proponujemy przypomnienie  jakie pory dnia występują, pomoże nam w 

tym ilustracja        

 

 

 

 

2. Rozwiązujemy zagadki : 

 

 Ciemnym płaszczem świat przykrywa, na jej płaszczu gwiazd tysiące, 

a w kieszeni sny ukrywa – zniknie zanim wstanie słońce. /noc/ 

 



Po nocy rankiem nas wita, w południe słonkiem ogrzewa. 

Wieczorem bajkę opowie i kołysanki zaśpiewa. /dzień/ 

 

 

3. Z czym nam się kojarzy słońce a z czym księżyc?  ( słońce – dzień, księżyc- noc )  . Czy 

jeśli na niebie nie ma słońca, tylko jest  ( śnieg, deszcz, zachmurzenie) to mamy wtedy 

dzień ?  

 

 
 

 

 
 

 

4. Następnie zachęcamy do wysłuchania wiersza D. Gellner  „Dzień i noc”  



 

 

Dzień i noc” D.Gellner 

 

Dzień to godzin ilość spora - 

trwa od rana do wieczora. 

Od wieczora zaś do rana 

rządzi noc – w sto gwiazd ubrana. 

 

Rano wszyscy wstają z łóżek, 

lewą albo prawą nogą. 

Choć niektóre straszne śpiochy 

do południa wstać nie mogą! 

Rano jemy co? Śniadanie! 

A w południe co? Obiadek! 

Dwa obiadki je łakomczuch, 

pół obiadku kto? Niejadek! 

Po południu – podwieczorek 

można zjeść, lecz niekoniecznie 

a wieczorem co? Kolację! 

I czas iść do łóżka grzecznie. 

 

W nocy jeść już nie należy. 

W nocy raczej spać wypada. 

Nikt nie skacze kiedy leży, 

a noc wkoło sny rozkłada. 

 

Gdy po nocy świt zaświta, 

słońce wzejdzie i dzień wstanie, 

znowu z łóżek wyskoczymy 

i będziemy jeść śniadanie. 

  

Pytania inspirowane wierszem : 

 

- Co robimy rano ? ( wstajemy z łóżek, jemy śniadanie) 

-  Co jemy w południe?, a co wieczorem? 

-  Dlaczego nie powinniśmy jeść w nocy? 

5.  Na podstawie obrazków, powiedz kiedy wykonujemy dane czynności. ( rano, dzień, 

wieczór, noc) .  Opowiedz przy okazji co jeszcze robisz w ciągu dnia . 

 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

6. W ramach utrwalenia poznanych wiadomości, zachęcamy do wykonania 2 kart pracy  

 

 

„Połącz czynności , które wykonujemy w dzień, ze słońcem , a te które wykonujemy 

wieczorem/ w nocy  z księżycem. Pokoloruj obrazki  ( kp1, zał.1)  

 

„Pokoloruj słońce lub księżyc, w zależności od pory dnia przedstawionej na obrazku „ 

(kp2, zał.2) 

 



 

 
 (kp1, zał.1) 

 



(kp2, zał.2) 

 

 


