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Witamy ciepło w przeplatane zimą kwietniowe dni 

Temat dnia: N jak noc, ale po nocy będzie dzień 

Niektóre dzieci przysłały do mnie wczoraj pięknie wykonane zegary. 

Bardzo się cieszę, że tak pięknie pracujecie. A czy udało Wam się odczytać 

godziny na tych zegarach? Jest to trochę trudne, ale powoli i z czasem wszystko 

się uda.  

1. Na początek przypomnimy sobie stałe następstwo dni i nocy: po każdym 

dniu jest noc, a po nocy, dzień. Aby to zrozumieć pomoże nam okrąg 

(wycięty z talerzyka papierowego lub innego grubszego papieru) oraz 

dwa rodzaje kształtów np. koło i kwadrat, albo koło i księżyc. Podobne 

ćwiczenie robiliśmy w tamtym roku. Teraz sobie przypomnimy 

Jest to dla dzieci bardzo ważne. Czasem dziecko boi się zasnąć z obawy: Bo 

wszystko się skończy. Pytają dorosłych: Czy jutro wstanie słońce? Po 

zapewnieniu: Tak na pewno, spokojnie zasypiają.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytamy dziecku historyjkę najpierw tylko czytamy, nawet kilkukrotnie, aby 

dziecko dostrzegło stałe następstwo dnia i nocy, następnie proponujemy, aby z 

dostępnych kształtów dziecko ułożyło kalendarz dnia i nocy. Na usłyszane słowo 

– dzień układa, bądź przykleja koło, na słowo – noc układa, bądź przykleja 

kształt księżyca. 



Zaczyna się dzień, wstało słońce – przyklejamy kółeczko do okręgu. Jest rano. 

Słońce wędruje po niebie od wschodu do zachodu. Kończy się dzień i zaczyna 

noc – przyklejamy księżyc do okręgu. 

Jest noc. Księżyc świeci i mrugają gwiazdki z nieba. Noc się kończy, bo słońce 

wstaje. Zaczyna się dzień. Słońce wędruje po niebie od wschodu do zachodu. 

Zaszło już. Kończy się dzień i zaczyna noc. 

2. Spróbujcie  nauczyć się tego krótkiego wierszyka, a na pewno zapamiętasz 

czym jest dzień, a czym noc.  

„Dzień dobry, dobranoc” 

Raz spotkało się na niebie 

Słoneczko z Księżycem. 

Zawołało: Dobrej nocy Księżycu  Ci życzę 

Księżyc senny i zmęczony ziewnął: A,a,a,a! 

- A ja życzę Ci, Słoneczko, pogodnego dnia! 

Odpowiedzcie na pytania: 

- Co można robić w dzień? a co w nocy? 

- jak zaczyna robić się widno i wstajemy to jest … (rano) 

- jak jemy obiad to jest … (południe) 

- gdy już zjemy podwieczorek to jest … (popołudnie) 

- gdy na dworze zaczyna robić się ciemno to jest … (wieczór). 

 

3. Ćwiczenia ruchowe z Fruzią 
https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0 

Podczas przerywników możecie wykonywać skłony, pajacyki, przysiady – 

ważne, abyście byli aktywni podczas całej piosenki. 

 

4. Wprowadzenie litery N,n 

Posłuchajcie wierszyka, którego większość z Was pewnie zna już na pamięć  

„Idzie niebo ciemną nocą 

ma w fartuszku pełno gwiazd 

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0


Gwiazdy błyszczą i migocą 

zaprosiły tutaj Was”. 

5. Przeczytajcie napis NOC. Spróbujcie wspólnie podać wyrazy, które kojarzą 

się z nocą, przypominają o tym że jest noc– burza mózgów.  

6. Otwórzcie książki „Trampolina” cz. 4 s. 56 – 57. Na górze mamy 

drukowane i pisane literki n, N. Popatrzcie, czym się różnią, czy są do siebie 

podobne. Jakie znacie słowa na literę n? Przeczytajcie wyrazy z cw. 2. 

Czy n jest samogłoską, czy spółgłoską? Sprawdźcie, czy da się na tej głosce 

śpiewać. (Nie da się, to spółgłoska) 

A teraz przeczytajcie samodzielnie „Co robi Trampolinek w nocy i o poranku”.  

Uzupełnijcie te zadania w książce tak, jak to robimy zawsze w przedszkolu. 

7. Możecie poćwiczyć też pisanie literki N,n w powietrzu, na kaszy, mące, 

piasku wysypanej na tacce. Pamiętajcie, że wielką i małą literkę n, N piszemy 

bez odrywania ręki 

 Możecie też ułóżcie z klocków, samochodzików drukowaną literę N.  

Gdy poćwiczycie pisanie literki, napiszcie ją w książce wykonując wcześniej 

szlaczki s.58 

 

8. Dla chętnych w załączniku dodatkowe karty do ćwiczeń z nowo poznaną 

literką.  

 

 Pozdrawiamy 

 
 

 

 

 

 


