
Tematyka kompleksowa: Dzień i noc.  

 

Wtorek  14.04.2020  

Cele: 

- rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem   

  dnia i nocy, 

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiadania się. 

 

1.Rozwiąż zagadki: 

- Żółte, okrągłe wysoko na niebie. 

  Wysyła promienie do mnie i do ciebie. 

 

- Bywa kulisty, bywa jak rożek. 

  Pojawia się nocą w srebrzystym kolorze. 

 

- Rozsypanie po niebie nocą, 

 w złocistym kolorze do nas migocą. 

 

2. Obejrzyj film edukacyjny. 

- Poproście rodziców o pomoc przy tym zadaniu! 

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

 

 

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


- Odpowiedz na pytania. 

a) Co mamy dzięki Słońcu? 

b) Co się dzieje gdy Słońce zachodzi? 

c) Czy Słońce jest gwiazdą? 

d) O jakiej porze dnia wstaje Słońce? 

e) Czy Ziemia się obraca? 

f) Ile trwa pełny obrót Ziemi? 

g) Co się dzieje z porami roku podczas obrotu Ziemi wokół Słońca? 

h) Kiedy mamy lato? 

i) Kiedy mamy zimę? 

 

3. Doświadczenie. 

Jeśli w domu mamcie globus to postawcie go przed sobą. Zaznaczcie miejsce w którym się teraz 

 znajdujecie (kawałkiem plasteliny). Latarka to słońce. 

Jak wiecie po dniu zawsze przychodzi noc. Obracajcie globus świecąc na niego nieruchomo latarką. 

Zauważycie, że gdy na jednej półkuli jest dzień , na drugiej panuje noc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa  15.04.2020 

Cele: 

- poznanie obrazu graficznego litery N, 

- ćwiczenie koordynacji, 

- rozwijanie sprawności motorycznej. 

 

1.Rodzic prezentuje zapis litery N, oraz wskazuje na właściwy kierunek pisania. 

 

N 
2. Zabawa „Po śladzie” -ćwiczenie koordynacji. Przygotować: taśmę malarską lub wstążkę (lub wełnę) 
- Dziecko: wskazującym palcem rysuje na dywanie kształt litery N;  

- Rodzic układa (z dostępnego materiału) literę N; dziecko zdejmuje papcie i spaceruje po literze stopa 

przez stopą –zgodnie z kierunkiem pisania. 

3. Kolorowanie konturu poznanej litery, następnie wycinanie. 



- Rodzic rysuje kontur drukowanej litery N w formacie  A4. 

 

-  Dziecko najpierw koloruje kredkami -wybór koloru wg uznania, może być tęczowy ,  

- Następnie literkę wycina nożyczkami. 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek  16.04.2020 

Cele: 

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, 

- doskonalenie mowy poprzez wypowiadanie się, 

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 

 

1.Poznaj piosenkę: „Dzień i noc”. 

- Rodzicu przeczytaj słowa piosenki: 

 

          I.Za horyzontem, jak spod kołderki, o świcie słońce się pokazało 

I promykami złocistymi, mieszkańców ziemi przywitało. 

 

Ref. Nowy dzień niesie nowe niespodzianki. 

Nowy dzień poznam nowe koleżanki. 

Nowy dzień, nowe bajki i zabawy. 

Nowy dzień dla nas zawsze jest ciekawy. 

 

                      II. Gdy przyjdzie wieczór, słońce się schowa, by z drugiej strony ziemi zaświecić. 

I księżyc z gwiazdami się pojawi. Pomoże mamie uśpić dzieci. 

 

Ref. Ciemna noc bardzo lubi zasypianki. 

Ciemna noc kryje w sobie niespodzianki. 

Ciemna noc piękne bajki na dobranoc. 

Miłych słów zawsze życzy tata z mamą. 

 

- Dziecko opowiada własnymi słowami: o czym jest piosenka? 

- Przedszkolak słucha uważnie nagrania (link poniżej), zachęcam do wspólnego  zaśpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=CB7Vks0iT1s 

2. Zabawa ruchowa z gazetami. Można się pobawić wspólnie z dzieckiem jedna osoba rozkłada 

gazetę i trzyma ją -rozłożoną przed sobą. Druga osoba robi z gazety kulki „komety” i stara się trafić                

w trzymaną gazetę. Udanej zabawy!  

https://www.youtube.com/watch?v=CB7Vks0iT1s


3. Propozycja karty pracy. Poprowadź rakietę po śladzie, staraj się połączyć kreski, nie odrywając ręki.  

 

 

 

 



Piątek 17.04.2020  

Cele: 

-utrwalenie kolejności pór roku, 

-rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 

 

1.Przypomnijmy sobie pory roku. Zgadnij o jakiej porze roku jest mowa w wierszykach. 

Tęsknimy za nią po długiej zimie,  

czekamy ,kiedy zima minie. 

Z nią przecież jest radości tyle! 

Pierwsze kwiaty i motyle. 

 

Kolorowe liście rozrzuca dookoła, 

żołędzie i kasztany, które zabiorę do przedszkola. 

 

O tej porze roku mamy wakacje, 

ciepłe dni i kwitnące akacje, 

kolorowe kwiaty i złociste promienie, 

które słońce zsyła na ziemię. 

 

Przychodzi po jesieni. Bywa mroźna i sroga. 

Śnieg zostawia w ogródkach , a szron na samochodach. 

 

2. Zabawa twórcza: „Mleczna droga” 

- Potrzebujemy: niebieską kartkę, klej i kasze mannę. 

Smarujemy niebieskie kartki klejem a następnie posypujemy je kaszą manną. 

Pokażcie nam swoje prace! 

 

3. Dla chętnych –propozycje kolorowanek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


