
 
Dzień i noc 

 

Dziecko: rozwija umiejętności uważnego słuchania, doskonali mowę poprzez 

wypowiadanie się, rozpoznaje stałe następstwa dnia i nocy, usprawnia 

motorykę małą, pobudza kreatywność i ciekawość, rozwija orientację 

przestrzenną, prawidłowo przelicza sylaby, utrwala wiedzę na temat tego, że 

Ziemia krąży wokół Słońca, poznaje obraz graficzny litery N, doskonali 

umiejętności analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, ćwiczy analizę 

wzrokową, doskonali logiczne myślenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.04.2020 
 
1. Wysłuchaj uważnie opowiadania czytanego przez rodzica. 
 

„Piesek i noc” 
 

Jak wiadomo, po nocy przychodzi dzień, a kiedy przeminie dzień, nadchodzi noc. I tak było 
zawsze. Ale mały pluszowy Piesek zażyczył sobie pewnego ranka, że chce nocy właśnie teraz. 
Takiej prawdziwej, z księżycem i gwiazdami! 
– Hej hop! – zawołał rozbawiony Trampolinek. – Musisz poczekać, bo Ziemia nie może obracać 
się szybciej. 
– Nie będę czekał, hau, hau – powtarzał Piesek. – Idę poszukać nocy. 
I pomaszerował przed siebie. Zastanawiał się, kogo by tu zapytać o drogę. 
Zawołał do promieni słonecznych: – Promyki, promyki, gdzie jest noc? 
Ale promyki nie słyszały, bo były bardzo zajęte. Musiały ogrzać i oświetlić mnóstwo miejsc. Jak 
to robiły każdego dnia. 
Potem zapytał wiatru, ale wiatr pokręcił się, pokręcił, zaszumiał po swojemu, bo myślał, że 
piesek żartuje i pomknął gdzieś daleko. 
Piesek poszedł dalej. Nagle zobaczył stadko szpaków, które kąpało się w kałuży. Przez chwilę 
przyglądał się wesołej zabawie, a potem zapytał: 
– Szpaki, szpaczki, czy wiecie, gdzie jest noc? 
– Nie wiemy, ale może sowa ci powie, bo ona bardzo lubi noc. 
Pobiegł szczeniaczek do lasu, by odnaleźć drzewo, w którego dziupli mieszkała sowa. 
– Sowo, sowo, czy wiesz, gdzie jest noc? 
– Oczywiście, że wiem, hu, hu, hu – wymądrzała się sowa. – Na drugiej półkuli. 
– Czy to daleko, hau, hau? 
Sowa uśmiechnęła się do Pieska. 
– Daleko, daleko. Lepiej wracaj do przedszkola, a noc sama cię odnajdzie. 
– Ja pierwszy ją odnajdę! – upierał się Piesek. – Polecę do niej samolotem. 
– Hu, hu, hu, jak sobie chcesz – wzruszyła sowa ramionami. – Tylko zanim dotrzesz na miejsce, 
to tam już będzie dzień. 
– Idę się spakować i pożegnać z przyjaciółmi, hau, hau. 
Pomerdał zadowolony ogonkiem i pobiegł do przedszkola. Po drodze spotkał prawdziwego psa 
Reksa, który kopał dołek obok dołka. Reks zauważył pluszowego kuzynka i zaszczekał: 
– Może byś mi pomógł znaleźć kość, którą gdzieś tu zakopałem? Póki jeszcze świeci słońce i 
wszystko widać. 
Piesek ochoczo zabrał się do pracy i po chwili razem wykopali wielką starą kość. Potem znowu 
ją zakopali i szczeniaczek pomaszerował do przedszkola. 
A tymczasem wokoło zaczęło robić się szaro. Kiedy Piesek dotarł na przedszkolne podwórko, 
nastała noc. 
Taka, jakiej szukał – z księżycem i gwiazdami. Przed drzwiami czekał na pieska Trampolinek. 
– Trampolinku, Trampolinku, widzisz, jednak znalazłem noc, hau, hau i nie muszę nigdzie 
lecieć. 
– Hej hop! – zawołał Trampolinek. – Bardzo się cieszę, choć zajęło ci to cały dzień. 

 

 



2. Rozmowy kierowane na temat treści utworu.  
 
Dziecko odpowiada na pytania zadawane przez rodzica: Czego szukał Piesek? Kogo pytał o 
drogę? Jakie ptaki kąpały się w kałuży? Dlaczego sowa nie wierzyła, że Piesek odnajdzie noc? 
 

3. W poszukiwaniu dnia i nocy – zabawa z globusem i latarką.  
 
 

 
 
Rodzic wyjaśnia dziecku następstwo dnia i nocy za pomocą globusa lub dowolnej dostępnej 
kuli w domu i latarki. 
Wskazówki: 
Rodzic prezentuje dziecku globus. Tłumaczy, że jest to model kuli ziemskiej. Kawałkiem 
plasteliny zaznacza na nim miejsce, w którym się znajdujemy. Latarka to słońce. Rodzic 
wyjaśnia, że po dniu zawsze przychodzi noc. Obraca globus, świecąc na niego nieruchomo 
latarką. Dziecko zauważa, że gdy na jednej półkuli jest dzień, na drugiej panuje noc. 
 

4. Praca plastyczna „Dzień i noc”. 
 

 



Co będzie potrzebne:  

Przed rozpoczęciem pracy zbierz wszystkie materiały. 

 papier kolorowy w kolorze błękitnym oraz granatowym, 
 klej, 
 żółta kredka, 
 nożyczki, 
 poniższe kontury księżyca, słońca, gwiazdek, 
 poniższy kontur koła. 

 



 

 

 

 



Sposób wykonania:  

Wytnij koło, księżyc, słońce, gwiazdki. Pokoloruj słońce na żółto. Połóż przed sobą wycięte koło 
i podziel je żółtą kredką na pół (z góry w dół). Następnie lewą część półkuli wyklej granatowym 
papierem wydzierając małe kawałki, a prawą część niebieskim. Potem naklej księżyc i gwiazdki 

na granatowej części półkuli, a żółte słońce na błękitnej! Świetnie 😊 Doskonale wiedziałam, 

że sobie poradzisz! Brawo! 😊 

 

 

15.04.2020 

1. Obejrzyj filmik o następstwie dnia i nocy oraz o zmieniających się porach 

roku. Bądź uważny, te informacje mogą się przydać później .😊 

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

Ile udało Ci się zapamiętać? Porozmawiaj z rodzicem o czym był filmik. Może masz jakieś 

pytania? Rodzic na pewno chętnie na nie odpowie. 😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


2. Dokończ rysunki i je pokoloruj. Możesz wykorzystać do pomocy lusterko. 

Obrysuj sekwencje dolną słońca i księżyca po śladzie. 

 

 

 

 



3. Odszukaj wszystkie słońca, gwiazdki i księżyce, a następnie  pokoloruj je na 

żółto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16.04.2020 

1. Prezentacja obrazu graficznego litery N przez rodzica. 

Dziecko rysuje palcem N po konturze, który znajduje się poniżej, następnie palcem na stoliku, 

a na koniec w powietrzu. Jeśli jest dostępny kawałek sznurka dziecko próbuje ułożyć z niego 

również literę N. 

N  
2. „Wymyśl to sam”. 

Wymyśl 5 dowolnych wyrazów rozpoczynających się na głoskę N. Podziel je na sylaby i policz 

z ilu sylab się składa dany wyraz.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Paluszkowa litera. Przygotuj farbę w dowolnym kolorze. Umocz palec 

wskazujący i odbijaj go wypełniając kontur litery N. 

 

 

 

 

 



17.04.2020 

1. Zamaluj wszystkie litery potrzebne do napisania wyrazu KSIĘŻYC. 

Podziel wyraz na sylaby i głoski. Ile jest sylab, a ile głosek? Jaką głoskę słyszysz jako pierwszą, 

a jaką ostatnią?  

 

2. Układamy gwiazdozbiory. 
 
Rodzic jest architektem, który planuje rozkład gwiazd. Kieruje dzieckiem, mówiąc, 

ile kroków ma postawić, tak by znalazł się w odpowiednim miejscu, np.: 2 kroki do przodu i 2 

w prawo, 1 krok do przodu… (proszę zastosować różne kombinacje 😊). 

3. „Dzień i noc” - kategoryzacja.  

Wytnij wszystkie obrazki po ich konturze, następnie przetnij obrazki po przerywanej linii. Po 

lewej stronie połóż kartkę z napisem „dzień”, a po prawej z napisem „noc”. Obejrzyj dokładnie 

obrazki i dopasuj tak, aby pasowały do dnia lub do nocy. Poukładaj je jedne pod drugim. Udało 

Ci się? Świetnie! A już teraz możesz stworzyć swoją własną książeczkę. 

Kilka wskazówek. Stroną tytułową  będzie: „Dzień i noc kategoryzacja”. Następnie dołącz 

rozdział „dzień” z odpowiednimi obrazkami oraz rozdział „noc” także z odpowiednimi 

obrazkami, ułożonymi przez Ciebie już wcześniej. Uwaga! Nie zapomnij się podpisać na 

pierwszej stronie, przecież doskonale to potrafisz. 😊 Wygląda pięknie 😊 Brawo! 



 

 

 





 















 

 

 



 

 

Tęsknimy Poziomeczki i pozdrawiamy, 

P.C & M.M 

                                                                                                                                              😊 


