
Piątek 16.04.2021 

Temat kompleksowy : Dzień i noc 

Temat dnia: Dzień- noc 

 

Dzisiejsze zajęcia będą podsumowaniem całego tygodnia. Na początek proponujemy rozgrzewkę dla 

dzieci. 

1. Opowieść ruchowa  „Dzień z nocą wędrują”. 

Rodzic czyta tekst zadaniem dziecka jest interpretacja ruchowa 

 

Słońce wstaje, zaczyna się dzień 

I moje zabawy rozpoczynają też się, 

Słońce świeci przez cały dzień. A gdy zajdzie, kończy się dzień. 

Wtedy właśnie zaczyna się noc. 

Na niebie świeci księżyc 

I gwiazdek moc. 

Śpię ja, spisz i ty, 

Wszyscy śpią. 

Śpi też cały dom. 

Noc się kończy. 

Słońce wstaje- zaczyna się dzień. 

 

2.Przeczytajcie opowiadanie o Trampolinku: „Po nocy dzień, a po dniu – noc” - Urszula 

Piotrowska  

Trampolinek bawił się wspaniale na przedszkolnym placu zabaw. Hej, hop! Skakał na 

trampolinie coraz wyżej i wyżej .  

– Słoneczko! – zawołał Trampolinek . 

– Raz, dwa, trzy i podskoczę tak wysoko, aż do ciebie!  

– M..oże spróbujesz jutro, bo już kończy się dzień – odpowiedziały słoneczne promyki. – 

Wkrótce słońce zajdzie i będzie ciemno. I po chwili słońce zaczęło znikać z nieba. Wokoło 

zrobiło się szaro. Kwiatki w przedszkolnym ogródku stuliły płatki, a wróbelki poćwierkały, 



poćwierkały na dobranoc i schowały się w gniazdkach. Tampolinek pobiegł do sali. Było 

cicho, bo zabawki przygotowywały się do snu.  

– A ja nie pójdę spać – postanowił Trampolinek.  

– Zaczekam, aż znowu wróci dzień.  

– Ale noc jest do spania – tłumaczyły lalki i zaciągnęły zasłonki w oknach swojego domku . 

Trampolinek usiadł na werandzie. Patrzył w niebo, na którym pojawił się księżyc i zalśniło 

mnóstwo gwiazd. Zabawki spały, a Trampolinek liczył gwiazdy . Wreszcie księżyc zauważył 

Trampolinka .  

– Trampolinku, jeśli nie pójdziesz spać, to jutro będziesz zmęczony – przekonywał księżyc, a 

gwiazdy migotały przyjaźnie. I zanuciły kołysankę: Ciemna noc po jasnym dniu idzie z 

koszem pełnym snów. Kołysanki płyną z gwiazd, każda inną bajkę zna. Trampolinku, czas na 

sen, zanim przyjdzie nowy dzień. Trampolinek poszedł do łóżeczka i słodko zasnął . Spał i 

śniła mu się trampolina… Rano promyki słońca połaskotały go w policzek.  

– Wstawaj, Trampolinku, nowy dzień!  

– A gdzie księżyc i gwiazdy? – pytał zdziwiony Trampolinek .  

– Noc się skończyła – odpowiedziało słonko z promiennym uśmiechem. Wstały ptaki skoro 

świt, rannym ptaszkiem bądź i ty. Pięknych przygód dam ci moc, zanim znowu przyjdzie noc. 

Trampolinek miał bardzo dobry humorek .  

– Hej, hop! Czy wiecie, że zawsze po nocy jest dzień? – zapytał zabawek .  

– Wiemy, wiemy! – A czy wiecie, że kiedy minie dzień, to przyjdzie noc? I wszyscy zaczęli 

się śmiać i podskakiwać . Hej, hop!” 

Porozmawiajcie na temat treści utworu: 

- Jak się zrobiło na dworze, gdy zaszło słońce?  

- Co się stało z kwiatkami?  

- Co zrobiły wróbelki?  

- Co się pojawiło nocą na niebie?  

- Co lalki powiedziały Trampolinkowi?  

 

3.Obejrzyjcie film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k 

4.Zabawa ruchowa „Po nocy zawsze jest dzień” Rodzic zakłada koszulkę w kolorze 

niebieskim (symbolizuje noc) a dziecko w kolorze żółtym(symbolizuje dzień). Trzeba 

porozmawiać z dzieckiem o następstwie dnia i nocy. Na hasło NOC rodzic maszeruje po 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k


pokoju a dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Na hasło DZIEŃ dziecko maszeruje po pokoju 

a rodzic siedzi w siadzie skrzyżnym. Hasła powtarzamy kilkukrotnie aby zachować 

naprzemienność.  

5. Zabawa dydaktyczna –„Koło dnia i nocy” Proszę przygotować  dziecku duże wycięte koło 

najlepiej w białym kolorze. Zadaniem dziecka będzie wykleić obręcz koła naprzemiennie 

kartonikami w kolorze żółtym i niebieskim. Jeśli nie posiadacie kolorowego papieru 

zadanie można wykonać przy użyciu kredek- żółtej i niebieskiej.   Proszę porozmawiać z 

dzieckiem na temat jego pracy i cykliczności dnia i nocy .  

6. Zabawa – „Taniec nocy i dnia” Rodzic tańczy w małym kółeczku z dzieckiem. Na hasło 

NOC rodzic zatrzymuje się i liczy głośno np. do 5 i podobne na hasło DZIEŃ dziecko 

zatrzymuje się i liczy głośno do 5. 

7. Warto przy temacie wspomnieć o wybitnym astronomie Mikołaju Koperniku 

 

 



Opowiadamy dzieciom ze Mikołaj Kopernik to polski astronom, żył bardzo dawno temu- 500 

lat temu. Kopernik zajmował się gwiazdami, obserwował niebo i słońce, robił różne 

obliczenia. Dokonał wielkiego odkrycia- słońce jest nieruchome, a ziemia jest jedną z planet, 

która krąży wokół słońca.  

8. Zabawa ruchowa w formie jogi dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=JDsU9ig_TTA 

9. Dla chętnych karty pracy w załącznikach 

- znajdz 10 różnic 

- znajdz dwóch takich samych astronautów 

- kolorwanka Mikołaj Kopernik 

- łamigłówka 

 

Drodzy Rodzice, karty pracy są do wykorzystania w ciągu całego tygodnia, mamy 

świadomość że wysyłamy tego dużo, dlatego prosimy dozować je zgodnie z możliwościami 

dziecka.  

Miłego weekendu, pozdrawiamy Izabela i Magdalena 
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