
W tym tygodniu będziemy rozwijać zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, 

związanymi z następstwem dnia i nocy. Utrwalimy posługiwanie się pojęciami określającymi 

pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc. 

 

1.Rozwiązywanie zagadek. 

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 )  

 

2. Wysłuchanie wiersza D.Gellner pr.”Dzień i noc.” 

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, każdy leży, 

a noc w koło sny rozkłada . 

Gdy po nocy świt zaświta, 

słońce wzejdzie i dzień wstanie, 

Znowu z łóżek wyskoczymy 

i będziemy jeść śniadanie. 

 

3. Rozmowa z dzieckiem o treści wiersza . 

⎯ Co następuje po dniu, a co po nocy? Dzień – noc, dzień – noc, dzień – noc itd. 

Można też utrwalić tą regularność opowieścią o przemijaniu : 

„Słońce wstało, rozpoczyna się dzień. Słońce wędruje po niebie i chyli się ku zachodowi. 

Dzień się kończy. Ciemnieje i rozpoczyna się noc. Księżyc wędruje po niebie, świecą 

gwiazdy. Noc przemija, bo idzie dzień i wschodzi słońce.” 

 

4. Film edukacyjny "Dzień noc i pory roku". 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k&t=103s 

https://www.youtube.com/watch?v=4SWy-Fni7DY 

 

5.Zabawa badawcza  z wykorzystaniem globusa oraz lampki stojącej jako słońce. Na stoliku 

stoi globus (ziemia), a obok jest zapalona  lampka  (słońce). 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=4SWy-Fni7DY


Światło lampki skierowane jest na globus. Obracając "Ziemię" wokół własnej osi wyjaśniamy 

dziecku zjawisko występowania dnia i nocy. 

  

6..Utrwalanie z dzieckiem nazwy pory dnia poprzez zadawanie pytań dotyczących treści 

obrazków.  

Oglądanie obrazków przedstawiających sytuacje dnia codziennego ;  dopasowywanie 

określeń: rano, przed południem itd. ..... do obrazków. Określenie, o jakiej porze dnia odbywa 

się wskazana czynność ( dziecko wskaże, który to obrazek).Obrazki są celowo w wersji 

czarno-białej do wykorzystania np. kolorowania, wyklejania. 

 

7. Ćwiczenia grafomotoryczne ( załączniki) 

 

8.Praca plastyczna- " Słońce"- dowolna technika plastyczna. 

Prosimy o zdjęcia prac dzieci. 

 

Pozdrawiamy Izabela i Magda. 
 


