
Kochani Rodzice! Drogie dzieci! 

W tym tygodniu (06.04.2021r – 09.04.2021r.) zapraszam Was do skorzystania z moich 

propozycji zawartych w tematyce: Dzień i noc.  

Życzę miłej zabawy. Pozdrawiam Was wszystkich Sabina Bryczek. 

 

 

06.04.2021r. WTOREK  

 

Temat: Czym się różni dzień od nocy? 

 

 

1. Rozmowa na temat cech dnia i nocy (pokazywanie i omawianie zdjęć, segregowanie zdjęć  

na przedstawiające dzień i noc – obrazki znajdują się na końcu wszystkich zadań) 

 

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

− Po czym poznajemy, że jest noc?  

− Jak wygląda niebo w nocy a jak w dzień?  

− Z jakimi dźwiękami kojarzy Ci się noc, a z jakimi dzień? 

 

2. Słuchanie 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, 

zanim 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 

 

3. 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? 

 

4. Zabawa logopedyczna pt. „Gimnastyka języka”. 

Dziecko siedzi naprzeciwko rodzica i porusza językiem wg instrukcji podawanej przez 

rodzica. „Nasze języki się witają (język wysunięty na brodę porusza się w prawo i w lewo). 

Nasz język czeka na pyszne śniadanie (oblizywanie językiem najpierw górnej, a potem 

dolnej wargi). Nasz język sprawdza, czy przez noc wyrosły nam nowe zęby (dotykanie 

językiem poszczególnych zębów). A może przez noc wydłużył nam się nos? Sprawdźmy 

(próby dotykania językiem nosa i brody). Przy pomocy tych ćwiczeń usprawniamy dziecku 

aparat artykulacyjny. 

 

07.04.2021r. ŚRODA  

 

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

 

1. Zabawa „Co robimy w dzień?”.  

Gdy dziecko słyszy muzykę (dowolne nagranie), naśladuje różne czynności, które 

wykonuje w trakcie dnia (np.: ubieranie się, jedzenie, czesanie się, grę w piłkę, budowanie 

z klocków). Przerwa w muzyce oznacza noc, dlatego dziecko przerywa wykonywaną 

czynność i kładzie się na podłodze, udając, że zasypia. Powrót muzyki oznacza powrót dnia 

i dziennych czynności. Zabawę powtarzamy 2–3 razy. 

 



2. Powiedz, który obrazek przedstawia dzień, a który noc. Narysuj na niebie słońce lub 

księżyc.  



3. Słuchanie piosenki Słonko idzie spać (piosenka w załączniku) 

 

1. Słonko idzie spać 

pod puszysty koc, 

dzień się kończy, ciemno wkoło 

i przychodzi noc. 

 

2. Skacze kot na dach 

i wygina grzbiet, 

mruczy cicho do księżyca: 

W plecki podrap mnie. 

 

3. Wszystkie gwiazdy w śmiech: 

Ten zabawny kot 

chce po dachach biegać z nami, 

ciągnie go do psot. 

 

4. Słonko wstaje już, 

budzi jasny dzień, 

kot przeciąga się i ziewa, 

Chyba czas na sen. 

 

 

4. Praca plastyczna „Mój najpiękniejszy sen”.  

Dziecko maluje farbami sen, który zapamiętało lub taki, który chciałoby, aby mu się 

przyśnił. 

 

 

08.04.2021r. CZWRATEK  

 

Temat: Rytm dnia i nocy 

 

1. Zabawa matematyczna „Układamy rytmy”.  

Dziecko otrzymuje liczmany, np. obrazki przedstawiające gwiazdki, księżyce, słoneczka, i 

układa z nich rytmy pokazane przez rodzica. Następnie samodzielnie wymyśla swoje 

układy. 

 

2. „Dzień – noc, dzień – noc” – rodzic kładzie na dywanie hula – hoop. Dziecko otrzymuje 

żółte i czarne kartoniki. Układa na okręgu kartoniki na przemian: żółty, czarny, żółty, 

czarny... do zamknięcia całego okręgu, wskazuje kartoniki i odczytuje: dzień, noc, dzień, 

noc... 

 

3. Zabawa słowna „Przeciwieństwa”.  

Rodzic mówi pierwsze słowo, a dziecko dopowiada drugie o znaczeniu przeciwnym, np.: 

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

 

4. Narysuj żółtą kredką świecową gwiazdy po śladzie. Policz wszystkie gwiazdy. Pomaluj 

niebo ciemnoniebieską farbą  



 



09.04.2021r. PIĄTEK  

 

Temat: Zwierzęta, które lubią noc 

 

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

prezentuje zdjęcia przedstawiające zwierzęta aktywne nocą. Podaje ich nazwy i krótko je 

charakteryzuje. Przykłady zwierząt: borsuk, sowa, ćma, nietoperz, jeż (obrazki znajdują się 

na końcu wszystkich zadań). 

 

2. Zabawa „Kot i mysz nocą”.  

Rodzic wyjaśnia, że wśród zwierząt są takie, które prowadzą nocny tryb życia. Oznacza to, 

że w dzień śpią lub odpoczywają, a w nocy są aktywne. Tak żyją np. nocne motyle, czyli 

ćmy, sowy, myszy, nietoperze czy koty. Gdy rodzic gra cicho rytm na tamburynie do 

biegania (zamiast tamburyna można wykorzystać np. garnek – uderzając w niego łyżką), 

dziecko-myszka biega cicho na paluszkach. Gdy rodzic gra głośno dłuższe wartości, 

dziecko zamienia się w kota. Stawia duże kroki, chodzi, rozglądając się za myszkami. 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

3. „Sowa” – wykonanie pracy plastyczno-technicznej. 

Na podanym obrazku odbij swoją dłoń zamoczoną w farbie – najlepiej białej. Następnie z 

pomocą rodzica wytnij poszczególne elementy sowy i przyklej je w odpowiednim miejscu. 

Udanej zabawy!  

 

 

 

 

Wzór pracy 

 

 

 

 



  



Obrazki przedstawiające noc i dzień: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazki przedstawiające zwierzęta aktywne nocą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


