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14-17.04.2020 r.  

 

Temat tygodnia: Dzień i noc.  

Wtorek: Czym się różni dzień od nocy? 

Rodzaj aktywności: językowa, słowna, przyrodnicza, poznawcza, dramowa, ruchowa. 

Cele:  

➢ uświadomienie następstwa dni i nocy  

➢ poznanie różnic między dniem a nocą  

➢ słuchanie ze zrozumieniem  

➢ odpowiadanie na pytania dotyczące opowiadania  

➢ umiejętność wyrażania ruchem wyobrażonego zachowania  

➢ ćwiczenie pamięci  

➢ rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 

Obszary z podstawy programowej: III 8; IV 2, 3, 16 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozmowa na temat cech dnia i nocy- oglądanie filmiku  

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

Z jakimi kolorami kojarzy się Ci dzień, a z jakimi noc? 

 Po czym poznajemy, że jest noc?  

Jak wygląda niebo w nocy, a jak w dzień?  

Z jakimi dźwiękami kojarzy się tobie noc, a z jakimi dzień?  

2. Zabawa dramowa „Co robimy w dzień, a co w nocy?” 

Dziecko czeka na „dzień” lub „noc”. Gdy dziecko słyszy hasło: Dzień, naśladuje 

ruchem czynności, które można wykonywać w ciągu dnia. Gdy słyszy: Noc, udaje, że 

śpią. Rozwijanie umiejętności improwizacji.  

3.  Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Po nocy dzień, a po dniu – noc”. 

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!  



–  Może 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,  

znim 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! 



4.  Rozmowa na temat opowiadania. 

 Jak się zrobiło na dworze, gdy zaszło słońce?  

Co się stało z kwiatkami?  

Co zrobiły  wróbelki?  

Co się pojawiło na niebie?  

Co lalki powiedziały Trampolinkowi?  

Co Trampolinek powiedział zabawkom? 

 5.  Nauka na pamięć rymowanek z opowiadania. Ćwiczenie pamięci.  

Ciemna noc po jasnym dniu 

 idzie z koszem pełnym snów. 

 Kołysanki płyną z gwiazd,  

każda inną bajkę zna.  

(Polu, Szymonku itd.), czas na sen,  

zanim przyjdzie nowy dzień. 

6. Ćwiczenia gimnastyczne: https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj  

 

 

 

 

Temat tygodnia: Dzień i noc. 

Środa: Co robimy w dzień, a co w nocy? 

Rodzaj aktywności: językowa, muzyczna, plastyczna, ruchowa 

Cele:  

➢ nazywanie czynności wykonywanych nocą i podczas dnia  

➢ rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat  

➢ rozwijanie logicznego myślenia  

➢ rozwijanie percepcji słuchowej. 

Obszary z podstawy programowej: IV 1, 2, 7, 8, 16 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


Przebieg zajęć: 

 

1. Zabawa dydaktyczna „W nocy czy w dzień?”. 

Podajemy dziecku przygotowany wcześniej lizak na patyku. Z jednej strony kółko jest 

w kolorze czarnym (symbolizuje noc), a z drugiej w kolorze żółtym (symbolizuje 

dzień).  

Następnie pokazujemy obrazki przedstawiające dzieci w różnych sytuacjach. 

Zadaniem dzieci jest określać, czy kojarzą się one z dniem, czy z nocą. Dzieci 

podnoszą lizak, pokazując odpowiedni kolor. 
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Następnie zadajemy pytania: Dlaczego nie bawicie się na podwórku w nocy?  

Dlaczego trzeba nocą włączyć latarnie na ulicach?  

 

 2. Wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 50. Dzieci wskazują, który rysunek przedstawia 

dzień, a który – noc. Uzasadniają swoje zdanie. Rysują na niebie słońce lub księżyc.  

3.  Zabawa muzyczno-ruchowa „Dzień i noc”. Przygotowujemy dwa rodzaje muzyki – 

spokojną i dynamiczną. Włączamy kolejno każdą z nich. Następnie pytamy dziecko, 

która kojarzy się im z dniem, a która z nocą. W zależności od rodzaju muzyki dzieci 

biegają lub kładą się na podłodze. Rozróżnianie tempa muzyki. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/piekna-noc-w-miescie-z-rzeka-i-latarniami-ulicznymi_7040500.htm&psig=AOvVaw0T1pP5rgG7QeDeluigss_d&ust=1586800721745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDrxcK74-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.wykop.pl/wpis/31178167/to-ja-z-rodzina-na-spacerze-przed-wprowadzeniem-za/&psig=AOvVaw0p0DOXEWgq7X_pXILO08JX&ust=1586800852879000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMirv4C84-gCFQAAAAAdAAAAABAD


https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA&t=14s  

 4.  Praca plastyczna „Mój najpiękniejszy sen”.  

Dzieci malują farbami sen, który zapamiętały lub taki, który chciałyby, aby im się 

przyśnił. Rozwijanie wyobraźni. 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj  

 

Temat tygodnia: Dzień i noc. 

Czwartek: Rytm dnia i nocy. 

Rodzaj aktywności: matematyczna, językowa, plastyczna, ruchowa 

Cele:  

➢ rozwijanie umiejętności dostrzegania i układania rytmów  

➢ wzbogacanie słownictwa czynnego poprzez wyszukiwanie wyrazów o 

znaczeniu przeciwstawnym  

➢ rozwijanie umiejętności plastyczno-manualnych  

➢ ćwiczenie spostrzegawczości. 

Obszary z podstawy programowej: IV 6, 12, 16 

Przebieg zajęć: 

1.  Zabawa matematyczna „Układamy rytmy”.  

Dziecko otrzymują liczmany, np. obrazki przedstawiające gwiazdki, księżyce, 

słoneczka, i układają z nich rytmy przedstawiony przez rodzica. Następnie 

samodzielnie wymyślają swoje układy.  Dostrzeganie i układanie rytmów.  

 

 

 

 

Przykładowy rytm: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA&t=14s


 

2.  Zabawa słowna „Przeciwieństwa”. 

Dorosły  mówi pierwsze słowo, a dzieci dopowiadają drugie o znaczeniu przeciwnym, 

np.: jasno – ciemno, głośno – cicho, czarny – biały, góra – dół, długi – krótki.  

3.  Wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 51. Dzieci łączą 2 takie same kostki. Ćwiczenie 

spostrzegawczości.  

4. Praca plastyczna „Dzień i noc”.  

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/1084-dzien-i-noc&psig=AOvVaw3VY2Jr1r3Alm3KmbOP0YIr&ust=1586802370593000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj1udPB4-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://przedszkole27.tarnow.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=16&psig=AOvVaw3VY2Jr1r3Alm3KmbOP0YIr&ust=1586802370593000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj1udPB4-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

5. Oglądanie bajki - Barney i przyjaciele Odcinek: Dzień i noc-   
https://www.youtube.com/watch?v=TwiIDRA1g_I 

 

Opracowała – Dorota Kuczaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://edufunkids.com/dzien-noc-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-rolki/&psig=AOvVaw338hQly8MP-WIc_DrIAENT&ust=1586802497563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjQmpnC4-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.spskwierzyna.net/ze/print.php?type=A&item_id=687&psig=AOvVaw338hQly8MP-WIc_DrIAENT&ust=1586802497563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjQmpnC4-gCFQAAAAAdAAAAABAR


Temat tygodnia: Dzień i noc. 

Piątek: Zwierzęta, które lubią noc. 

Rodzaj aktywności: poznawcza, przyrodnicza, słuchowa, językowa, plastyczna, 

ruchowa 

Cele:  

➢ rozbudzanie zainteresowania przyrodą  

➢ poznanie nazw zwierząt aktywnych nocą  

➢ rozwijanie umiejętności językowych  

➢ doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej  

➢ doskonalenie sprawności manualnych  

➢ rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. 

Obszary z podstawy programowej: IV 8, 18 

Przebieg zajęć: 

1.  Które zwierzęta lubią noc? – rozmowa kierowana z wykorzystaniem zdjęć.  

Prezentujemy zdjęcia przedstawiające zwierzęta aktywne nocą. Podaje ich nazwy i 

krótko je charakteryzuje. Przykłady zwierząt: borsuk, sowa, ćma, nietoperz, jeż.  



 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/Us%C5%82ugi-Fizjoterapeutyczne-Patrycja-Sowa-939245692885494/&psig=AOvVaw202qBdHdOoja2Kfw-Bepk5&ust=1586804208936000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiOuMHI4-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.wolinpn.pl/monografie.php?mid=5&psig=AOvVaw07w6-J74L8dAnXmETPdXPU&ust=1586804246798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjUuNXI4-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86my&psig=AOvVaw1siJGUP79Ar8XppC6xuYXF&ust=1586804303280000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi8zPLI4-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

2.  Zabawa słuchowa „Słuchamy ciszy”.  

Dziecko siedzi chwilę w milczeniu, a potem na znak zaczyna krzyczeć.  

Pytamy- Jak się czujesz, gdy jest cicho, a jak, gdy jest głośno? 

 Co lubisz robić w ciszy?  

Kiedy krzyk i głośna muzyka przeszkadza Tobie?  

 

3. Zabawa ruchowa „W przód i w tył”.  

Dziecko naśladuje ruchem pokazywane przez rodzica., np.: krok do przodu, krok do 

tyłu, ręce w przód, ręce w tył, noga w przód, noga w tył. Kształtowanie świadomości 

własnego ciała. Orientacja w kierunku ruchu.  

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://aligator.net.pl/news/173/24/Je%C5%BC-pigmejski&psig=AOvVaw3ptI8kh5Uppdq3WdmHzPnD&ust=1586804402162000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKikwanJ4-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://deon.pl/po-godzinach/nauka-i-technologia/nietoperze-nie-chca-isc-spac,367909&psig=AOvVaw3jseSFqd7PbK2oD9tDk8MM&ust=1586804518956000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCtuNnJ4-gCFQAAAAAdAAAAABAD


4.  Zabawa słowno-obrazkowa „Przeciwieństwa u zwierząt”.  

Pokazujemy pary zwierząt, a dziecko je nazywa i podaje ich cechy na zasadzie 

przeciwieństw, np.: duży słoń – mała myszka, szybki zając – wolny żółw, wysoka 

żyrafa – niski pies, mała mucha – duży wilk, ciężki słoń – lekki motyl.  

https://redro.pl/fototapeta-rysunki-dzieci-z-doodle-zwierzat,57601060  

https://www.youtube.com/watch?v=9eZGeVdTuv4 – filmik różnice  

 

 5.  Praca plastyczna „Puchata sowa”. Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym 

konturem sowy. Wyklejają go plasteliną,  a następnie wydrapują patyczkiem w 

plastelinie piórka.  

https://redro.pl/fototapeta-rysunki-dzieci-z-doodle-zwierzat,57601060
https://www.youtube.com/watch?v=9eZGeVdTuv4


 

 

6.  Gimnastyka dla dzieci w domu: 

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

 

Opracowała – Dorota Kuczaj  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.denimix.pl/2019/04/jak-wykorzystujac-zentangle-narysowac.html&psig=AOvVaw01OzU85uJzwwthhn06rP84&ust=1586803711437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJioltPG4-gCFQAAAAAdAAAAABAD

