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 Witajcie Kochani Podróżnicy! 

 

 Naszym dzisiejszym tematem będzie Dzień i Noc. Co takiego możemy robić w dzień, a co 

robimy nocą? 

 

Życzymy udanej zabawy! 

 

 

Temat: „Dzień i noc”  

 

1. Opowieść ruchowa Dzień z nocą wędrują. Dzieci interpretują ruchowo tekst. 

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

możecie odsłuchać tutaj : 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, 

Spacerować z tobą będzie lżej! 

 

Słoneczko nasze rozchmurz pyska, 

Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach, 

Słoneczko nasze, rozchmurz się, 

Spacerować z tobą będzie lżej! 

 

Przy pierwszej i drugiej części dzieci siedzą na dywanie, przeciągają się i udają ziewanie. Przy trzeciej 

i czwartej części wstają i tworzą szybko koło i poruszają się krokiem dostawnym w jedną stronę. 

   

   

    



3. Zabawa dydaktyczna „Do czego to służy?” - praca z obrazkiem – poniżej znajdziecie kilka 

obrazków związanych z dniem i nocą.  

 

A. Zadaniem dziecka jest dokładnie obejrzeć obrazki i podzielić na dwie części według tabelki 

poniżej (co robimy w dzień, a co nocą): 

 

           
 

 

 
 

 



 
 

 

B. Po dokładnym przyjrzeniu się obrazkom, rodzice zadają pytania i pomagają dzieciom w 

udzieleniu odpowiedzi: 

 

Co robią dzieci w dzień, a co w nocy?; 

Jak przygotowujemy się do snu?; 

W co się ubieramy?; 

Co należy zrobić zanim ułożymy się do snu? 

 

4.  Zabawa matematyczna „Układanie rytmu dnia i nocy”. Do zabawy potrzebne będą żółte i 

czarne lub granatowe kartki pocięte na niewielkie kwadraciki, jeżeli macie ochotę z żółtych zróbcie 

słoneczka, z ciemnych chmurki na które naklejcie małe księżyce. 

 

Dzieci otrzymują żółte i ciemne kartoniki/ obrazki i starają się układać na przemian: żółty, ciemny, 

żółty, ciemny... do zamknięcia całego okręgu.  

 

Rodzice wyjaśniają dzieciom, że żółta kartka oznacza dzień, a ciemna noc. Następnie proszą dzieci 

po ułożeniu kartoników, by wskazały noc i dzień. 

 

Część II  

 

1. Wspólne tworzenie Układu Słonecznego. 

 

Dzieci z gazet i foli aluminiowej robią kule o różnych wielkościach, następnie w zależności od 

wyglądu danej planety, oklejają je plasteliną. Z pomocą rodziców, planety zostają przyklejone klejem  

do panelu. 

 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę! 

Milena Kurpiewska 

Magdalena Nowicka 

 

 

 

 


