
Środa 14.04.2021 

Temat kompleksowy : Dzień i noc 

 Temat dnia: Niebo nocą. 

1.Film edukacyjny który przybliży dziecku co to jest obserwatorium 

astronomiczne.Wyjaśnijmy dziecku, że naukowcy budują coraz nowoczśniejsze obserwatoria 

w celu dokładnej obserwacji nieba i kosmosu. Astronomowie zajmują się między innymi 

interpretowaniem danych, które otrzymują dzięki teleskopom, badają rozmieszczenie i ruchy 

gwiazd oraz planet. Na podstawie informacji zdobytych przez naukowców przygotowuje się 

mapy nieba. Możemy je oglądać w formie plansz, atlasów, globusów,a także na ekranie 

komputera. 

https://www.youtube.com/watch?v=qtyymBB022k 

Pokaz zdjęć teleskopów: 

 
Teleskop Hubble'a 

 

Teleskop Gran Telescopio Canarias 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qtyymBB022k


2..Film edukacyjny "Ubaki obserwuje niebo". 

https://www.youtube.com/watch?v=byP9VTSnR2A 

Zabawa dydaktyczna' Mapa nieba nocą"- Z filmiku dziecko dowiedziało się co to jest 

gwiazdozbiór. Dziecko ogląda konstelacje gwiezdne na mapie nocnego nieba i z naszą 

pomocą odnajduje Gwiazdę Polarną i Wielki Wóz. Opowiadamu dziecku, że Wielki Wóz to 

jeden z najjaśniejszych gwiazdozbiorów, widoczny na niebie w Polsce przez cały rok. 

Dziecko odwzorowywuje jego kształt poprzez ułożenie na arkuszu granatowego papieru 

siedmiu gwiazdek. Na zakończenie dziecko przykleja ułożone gwiazdy. 

(Do tego zadania dziecko za pomocą szablonu gwiazdki zrobionego przez Rodzica rysuje i 

wycina 7 gwiazdek.oprócz doskonalenia umiejętności wycinania dziecko uczy się 

przeliczania elementów. 

Zachęcamy do obserwowania z dzieckiem nieba nocą np. w weekend☺ 

3.Karty pracy w załącznikach: 

-uzupełnij obrazek ( wycinanie, przyklejanie i kolorowanie) 

-rysowanie po śladzie i kolorowanie teleskopu 

-odszukaj 10 różnic na obrazku i pokoloruj obrazek bardzo dokładnie 

-pokoloruj rakietę wg kodu (wersja trudniejsza i łatwiejsza) 

-latający spodek ( zamiast kolorowania kredkami możemy wykleić kolorowym papierem) 

-astronauta -kolorowanie wg kodu zwracając uwagę na dokładne wykonanie zadania. 

Oczywiście karty pracy możemy realizować w następnych dniach. Mamy świadomość, że 

tego materiału przesyłamy dużo. 

4.Prezentacja globusa ( modelu kuli ziemskiej ) i zapoznanie z budową i 

przeznaczeniem.Pokazujemy na globusie Polskę, kontynenty, oceany, morza itp.T 

https://www.youtube.com/watch?v=byP9VTSnR2A


 

 



 

Wyjaśniamy dziecku , że są globusy astralne, które przedstawiają gwiazdozbiory nad kulą 

ziemską. 

 

Pozdrawiamy Izabela i Magdalena 

 


