
Grupa III Skrzaty  

Wychowawcy : Agnieszka Dziubińska, Sylwia Witczak, 

nauczyciel wspomagający: Agnieszka Pałac   

 

Temat tygodnia: Noc i dzień. 

 

Wtorek 14.04.2020 r. 

Codzienne czynności. 

 

Cele:  

 

• dostrzeganie i określanie związków przyczynowo -skutkowych 

• wprowadzenie pojęć: dzień i noc oraz rano, południe, wieczór 

• podejmowanie próby ilustrowania ruchem codziennych czynności 

• doskonalenie umiejętności tworzenia prostych opowiadań według podanych reguł z 

zachowaniem kolejności wydarzeń. 

 

  

1. Rozwiązywanie zagadek. 

Ciemnym płaszczem świat przykrywa, na jej płaszczu gwiazd tysiące, 

a w kieszeniach sny ukrywa – zniknie, zanim wstanie słońce. (noc) 

 

Po nocy rankiem nas wita, w południe słonkiem ogrzewa. 

Wieczorem bajkę opowie i kołysanki zaśpiewa. (dzień) 

 

2.  Oglądanie symboli dnia i nocy. Dzieci odczytują ich symboliczne znaczenie: słońce – dzień, 

księżyc – noc. 

 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/ilustracja-dzien-i-noc-dzien-nocy-koncepcja-slonce-i-ksi

ezyc_4110861.htm  

 

https://pl.dreamstime.com/obraz-royalty-free-dzie%C5%84-noc-image20502236  

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PRZECIWIE%C5%83STWA-dzie%C5

%84-noc.pdf  

 

3. Wysłuchanie  wiersza Dzień i noc.  

 

Dzień i noc 

Dzień to godzin ilość spora – 

trwa od rana do wieczora. 

Od wieczora zaś do rana 

rządzi noc – w sto gwiazd ubrana. 

 

Rano wszyscy wstają z łóżek, 

lewą albo prawą nogą, 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/ilustracja-dzien-i-noc-dzien-nocy-koncepcja-slonce-i-ksiezyc_4110861.htm
https://pl.freepik.com/premium-wektory/ilustracja-dzien-i-noc-dzien-nocy-koncepcja-slonce-i-ksiezyc_4110861.htm
https://pl.dreamstime.com/obraz-royalty-free-dzień-noc-image20502236
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PRZECIWIEŃSTWA-dzień-noc.pdf
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PRZECIWIEŃSTWA-dzień-noc.pdf


choć niektóre straszne śpiochy 

do południa wstać nie mogą! 

Rano jemy co? Śniadanie! 

A w południe co? Obiadek! 

Dwa obiadki je łakomczuch, 

pół obiadku kto? Niejadek! 

Po południu – podwieczorek 

można zjeść, lecz niekoniecznie, 

a wieczorem co? Kolację! 

I czas iść do łóżka grzecznie. 

W nocy jeść już nie należy. 

W nocy raczej spać wypada. 

 

Rozmowa  na temat wiersza. 

 

 

Środa 15.04.2020r. 

Dzień – noc. 

Cele:  

•  umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dnia i nocy 

• doskonalenie umiejętności wykonywania zadań zgodnie z poleceniem 

• doskonalenie sprawności manualnej. 

 

1. Prezentacja krótkiego filmiku edukacyjnego „Dzień i noc”. Rozmowa na tema rytmu dnia i 

nocy. 

 

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

 

2. Zabawa muzyczno - ruchowa przy piosence „Słoneczko nasze rozchmurz buzię”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvRhO25lA3g  
 

Słoneczko późno dzisiaj wstało 

I w takim bardzo złym humorze, 

I świecić też mu się nie chciało, 

Bo mówi, że zimno na dworze. 

 

Lecz gdy piosenkę usłyszało, 

To się tak bardzo ucieszyło, 

Zza wielkiej chmury zaraz wyszło 

I nam radośnie zaświeciło. 

 

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie, 

Bo nie do twarzy ci w tej chmurze, 

Słoneczko nasze, rozchmurz się, 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k
https://www.youtube.com/watch?v=XvRhO25lA3g


Maszerować z tobą będzie lżej! 

 

Słoneczko nasze rozchmurz pyska, 

Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach, 

Słoneczko nasze, rozchmurz się, 

Maszerować z tobą będzie lżej! 

 

Przy pierwszej i drugiej części dziecko siedzi na dywanie, przeciąga się i udaje ziewanie. Przy 

trzeciej i czwartej części wstaje i tańczy w rytm muzyki. 

 

3. Kolorowanka „ Niebo słońce i księżyc” 

https://basn.pl/malowanki/slonce-ksiezyc.php  

 

 

 

czwartek 16.04. 2020r. 

Niebo nocą. 

 

 

Cele: 

 

• rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną 

• nauka uważnej obserwacji 

• rozwijanie sprawności manualnej. 

 

1. Wysłuchanie piosenki  Śpiewające Brzdące - Układ Słoneczny.  Swobodny taniec. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg  

 

 

2. Prezentacja filmiku edukacyjnego „Układ Słoneczny” - rozmowa na temat filmiku. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU  

 

3. Wykonanie pracy  technicznej z wykorzystaniem rolek pop papierze toaletowym „Rakieta”. 

 

Do wykonania rakiety potrzebujemy: 

- rurkę po papierze toaletowym  

- kartkę niebieską 

- folię aluminiową 

- nożyczki 

- pisak 

- klej  

 

 

https://basn.pl/malowanki/slonce-ksiezyc.php
https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg
https://www.youtube.com/watch?v=Aug7FRYvIHU


Propozycja 1 https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo  

 

Propozycja 2 https://inaisewa.blogspot.com/2017/02/rakieta-diy-prosta-i-szybka-praca.html  

 

4. Wspólne obserwowanie nieba nocą. Odszukiwanie gwiazd i przeliczanie gwiazd, księżyca... 

 

 

Piątek 17.04.2020r. 

 

Nasze sny 

 

Cele: 

• wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich 

• zachęcanie do swobodnej twórczości słownej 

• rozwijanie umiejętności matematycznych. 

 

 

 

1. Rozmowa z dzieckiem : Co robią dzieci w dzień, a co robią nocą? Jak przygotowujemy się do 

snu? W co się ubieramy? Co należy zrobić zanim ułożymy się do snu?  

 

Słuchanie bajki pt. „Królowa dnia i nocy”. 

 

Posłuchajcie drogie dzieci opowieści mojej. Dawno temu, gdzieś za morzem i za siódmą drogą, 

stało miasto bardzo piękne, piękne, choć dwukolorowe. A rządziła nim Królowa Dnia i Nocy, 

która wszystkich ludzi obdarzała światłem albo mrokiem. Gdy Królowa siadywała twarzą do 

mieszkańców – dzień nastawał, jasność wielka. Wszyscy ludzie się cieszyli, pracowali i do siebie 

uśmiechali. Gdy Królowa obracała się do miasta plecami, mrok nadchodził, ciemność kroczyła 

ulicami. Wszystkie dzieci kładły się łóżeczek i słuchały wieczornych bajeczek. 

Lecz pewnego dnia, niespodziewanie dwoje małych niegrzecznych dzieci powiedziało do 

Królowej same złe rzeczy: „My nie chcemy takiej Królowej, co zna tylko dzień i noc. My się tu 

nudzimy. I nie chcemy więcej spać”. 

Gdy Królowa usłyszała takie przykre słowa, rozpłakała się, posmutniała. Rozżalona, odwróciła 

się do miasta plecami i przez 10 dni w mieście ludzie żyli tylko nocami. 

A w miasteczku zapanował wielki mrok. Dzieci już nie mogły bawić się na podwórkach, grać 

w gumę i huśtać się na placach zabaw. Dorośli przestali chodzić do pracy i po kilku dniach 

wszystkiego zaczęło w mieście brakować. 

Wtedy to dwójka dzieci Eliwrka i Pawełek postanowili przeprosić Królową za niegrzeczne dzieci i 

uratować miasteczko. Zapakowali sobie jedzeni na drogę, ciepłe ubrania i wyruszyli wysoko w 

góry do mędrca, aby poprosić go o radę. Długa i ciężka była ich droga, ale gdy strudzeni dotarli 

wreszcie do mędrca, starszy długobrody dziadzio tak im poradził: „Drogie dzieci biegnijcie w 

świat i nazbierajcie do tej magicznej buteleczki dużo węgla i kredy, stworzycie w niej nowy kolor, 

o którym Królowa nigdy nie słyszała. Dajcie buteleczkę Królowej w prezencie a gdy tylko ją 

zobaczy z zachwytu uśmiechnie się i szybko odwróci się do was „dzienną stroną”. I ruszyli w 

daleki świat zbierać kredę i węgiel: Elwira i Pawełek – małe dzielne dzieci. Gdy już buteleczka 

https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo
https://inaisewa.blogspot.com/2017/02/rakieta-diy-prosta-i-szybka-praca.html


była pełna magicznego pyłu postanowili podejść do Królowej. 

Gdy Królowa zobaczyła dwójkę dzieci, zezłościła się okropnie. Pamiętała przecież słowa 

chłopców, które tak bardzo ją zraniły. Już miał zesłać na nich wielki cień. Aż tu nagle zobaczyła.. 

piękny nowy kolor, który mienił się różnymi odcieniami. 

Widząc zachwyt w oczach Królowej Elwira i Pawełek podeszli bliżej i wyjaśnili, ze to ich prezent, 

którym chcą przeprosić Królową za złe postępowanie ich kolegów. Powiedzieli także, że kolor, 

który chcieli podarować Królowej to kolor szary. Powstał on z połączenia białej kredy i czarnego 

węgla. Od tej chwili Królowa postanowiła ubierać się także w różne odcienie szarości. I tak 

powstały dwie nowe pory doby. Jutrzenka, która zapowiada dzień 

i Zmierzch, który mówi o zbliżającej się nocy. 

 

2. Rozmowa na temat bajki. 

 

Co to za kraina, którą rządziła Królowa? 

Co się działo, gdy odwracała się twarzą do miasta? 

Co się działo, gdy odwracała się tyłem? 

Dlaczego Królowa poczuła się zraniona? 

Co zrobiły dzieci, aby przeprosić Królową? 

Jaki nowy kolor powstał? 

 

 

 

 

 

3. Zajęcia matematyczne – gwiazdy. 

 

Przeliczanie gwiazdek na ilustracji: 

 

 

a. Popatrz na obrazek: 

https://www.dla-dzieci.com.pl/pliki/lamiglowki/policz_ile-gwiazdki.pdf  

 

 

• Powiedz, jakiego koloru są gwiazdki.  

• Policz głośno, ile gwiazdek jest na obrazku (w trakcie liczenia na głos ważne jest, żeby 

dziecko jednocześnie wskazywało paluszkiem liczone gwiazdki) 

 
b. Popatrz na obrazek: 

https://www.dla-dzieci.com.pl/pliki/lamiglowki/policz_ile-gwiazdy.pdf  
 

 

• Co widzisz na obrazku?  

• Policz gwiazdki ? 

• Czy wszystkie gwiazdki są takiej samej wielkości? 

• Gdzie jest największa gwiazdka? Wskaż paluszkiem. 

• A gdzie jest najmniejsza gwiazdka? Wskaż paluszkiem. 

https://www.dla-dzieci.com.pl/pliki/lamiglowki/policz_ile-gwiazdki.pdf
https://www.dla-dzieci.com.pl/pliki/lamiglowki/policz_ile-gwiazdy.pdf


 
 

 

 
 


