
Temat kompleksowy : Dzień i noc 

Temat dnia : Niebo nocą 

  

1. Wysłuchanie fragmentu wiersza E. Szelburg- Zarembiny  „Idzie niebo” 

 

 

Idzie niebo ciemną nocą, 

Ma w fartuszku pełno gwiazd. 

Gwiazdki świecą i migocą, 

aż wyjrzały ptaszki z gniazd. 

 

Jak wyjrzały - zobaczyły 

i nie chciały dalej spać, 

kaprysiły, grymasiły, 

żeby im po jednej dać! 

 

- Gwiazdki nie są do zabawy, 

tożby nocka była zła!(..) 

 

 

Rozmowa inspirowana wierszem : 

- Co ma niebo w fartuszku?  

- Co robią gwiazdki? 

- Co chciały dostać ptaszki? 

- Dlaczego ptaszki nie mogły dostać gwiazdek? 

- Czy my moglibyśmy zabrać z nieba gwiazdkę ?  

 

2. Oglądanie i omawianie przedstawionych poniżej  ilustracji. ( Przy okazji, jeśli 

kiedykolwiek oglądali Państwo ze swoimi dziećmi, gwiazdy na niebie wieczorem, 

możecie właśnie o tym porozmawiać, czy pamiętają o tym?, czy im się podobało. 

Dzieci , które jeszcze nie oglądały gwiazd, można zapytać czy chciałyby kiedyś[ przy 

dobrej widoczności] popatrzeć w niebo? ) 

 



 
 

a) Obserwatorium astronomiczne-  miejsce gdzie naukowcy obserwują niebo i kosmos 

 

 

 

 

 

 
 

b) Teleskop- przyrząd służący do obserwowania oraz badania  ruchu gwiazd i planet 



 

 

 

 
c) Gwiazdozbiór- połączone liniami ze sobą niektóre gwiazdy, tworzące „rysunki” 

 

 

 
d) Niebo nocą  



3. Wykonanie zadania w karcie pracy na str. 60 . Rysowanie gwiazd po śladzie, 

przeliczanie, malowanie nieba farbą. 

 

4. Zabawa oddechowa: Migocące gwiazdki- na nitce rodzic zawiesza gwiazdkę wyciętą z 

foli aluminiowej/ papieru -dziecko trzyma za nitkę i wprawia w ruch oddechem.  

 

5. Propozycja Pracy plastycznej  

 

                 „Niebo nocą”- praca plastyczna   

Dziecko ogląda zdjęcia księżyca i gwiazd.  

 

 
 

Następnie maluje/rysuje na kartce (najlepiej czarnej lub granatowej) elementy nocy: gwiazdy i 

księżyc. Można wykorzystać żółte/białe farby, pędzelek i własne paluszki. Można też 

  



narysować kredkami. Proszę wykorzystać dostępne w domu materiały. Pomysły na prace 

poniżej. Udanej zabawy    

 
 

6. Propozycja dla chętnych       ( wymaga pomocy rodzica) 

 

Na podstawie zamieszczonej ilustracji . Spróbujcie „odtworzyć” wybrany 

gwiazdozbiór. Można go ułożyć na kartce papieru z wyciętych/ narysowanych 

gwiazdek lub zaznaczając kropki. Następnie próbujemy łączyć linie . 

 

 

Życzymy miłej zabawy       

 


