
Witam serdecznie, w tym tygodniu zapraszam do zabaw o 
tematyce "DZIEN I NOC".

1) rozmowa tematyczna – odpowiadanie na pytania: Kiedy śpimy? Czy wszyscy zasypiają nocą?

2) wspólne ustalenie, które zwierzęta są aktywne w dzień, a które prowadzą nocny tryb życia





ciekawostka: 
Nocne stworzenia na ogół mają wysoko rozwinięty zmysł słuchu i węchu oraz 
dostosowany do ciemności wzrok. Wymienione cechy mogą pomóc 
zwierzętom, takim jak np. niektóre kopytne i gryzonie, by skutecznie uniknąć 
drapieżników. Niektóre zwierzęta, takie jak koty, jeże, wilki, kuny domowe i 
leśne czy fretki mają oczy, które mogą przystosowywać się zarówno do 
niskiego nocnego, jak i jasnego dziennego poziomu oświetlenia. Inne zwierzęta,
jak na przykład nietoperze, mogą z kolei funkcjonować już tylko w nocy. 
Wiele nocnych stworzeń, w tym np. niektóre sowy i ćmy, ma stosunkowo duże 
oczy, w porównaniu z wielkością całego ciała. Równoważy to niższe poziomy 
światła nocą. Stwierdzono, że zwierzęta takie mają większą rogówkę w 
stosunku do wielkości oczu, niż stworzenia aktywne tylko w dzień. Mocno 
zwiększa to ich wrażliwość wzrokową w warunkach słabego oświetlenia. Nocny 
tryb życia pozwala też unikać polowania w intensywnym świetle słonecznym na
terenach bardzo gorących i nierzadko suchych (np. w przypadku lwów czy os 
gatunku Apoica flavissima). 

3) dzielenie wyrazów na sylaby oraz określenie liczby sylab:
           JEŻ, KU-NA, RYŚ, SŁO-WIK, SO-WA, NIE-TO-PERZ

4) dla chętnych - próba określenie jaka głoska znajduje się na początku wyrazu, lub na końcu 
wyrazu. Proszę dziecku wymienić wyraz (z powyższych zwierząt) i niech dziecko pomyśli co 
słyszy, jaką głoske słyszy na początku wyrazu a następnie co słyszy na końcy wyrazu.

5) poszukiwanie zwierząt prowadzących tryb nocny w swoich ulubionych książeczkach, 
bajeczkach, dostępnych w domku. Może ktoś odnajdzie jeszcze inne zwierzątka nocne :)

6) wysłuchanie i omówienie tekstu literackiego Doroty Gellner Smok

Dobry wieczór! Leżę w łóżku! 
Raz na plecach, raz na brzuszku. 
Tak się kręcę w tej pościeli, 
całkiem jak na karuzeli! 

Smok wystawił z szafy nogę,
 wrzasnął: - Ja też spać nie mogę!
 Po czym zęby zazgrzytały 
i smok z szafy wyszedł cały. 



Patrzcie! Czy ten smok oszalał?
Wszystkie światła pozapalał! 
Na rowerze moim spada, 
więc mi leżeć nie wypada. 

Już bawimy się wspaniale! 
Ja i smok! I dwa krasnale! 
Już przed lustrem przymierzamy 
kapelusze mojej mamy. 

Smok poduchę trzepie łapą, 
koc wiruje nad kanapą, 
pod sufitem kołdra lata -
no po postu koniec świata! 

Przyszła mama, przyszedł tata: 
- Co to? Czemu kołdra lata?
 Skąd te wrzaski? Ten bałagan? 
Czy w pokoju był huragan? 

Odezwałam się nieśmiało: 
- Tu w ogóle nic nie wiało… 
To po prostu wina smoka. 
Smok mi nie dał zmrużyć oka! 

7) „O jakiej porze dnia?” – określanie, kiedy wykonuje się pewne czynności



8) wyjaśnienie następstwa dnia i nocy – zabawa z globusem i latarką „Kiedy jest noc?” 
        (globus można zastąpić dużym owocem -jabłko, pomarańcza - nabitym na wykałaczkę)

np: http://wczesnaedukacjaantkaikuby.blogspot.com/2012/03/laboratorium-modego-naukowca-
cienie.html

http://wczesnaedukacjaantkaikuby.blogspot.com/2012/03/laboratorium-modego-naukowca-cienie.html
http://wczesnaedukacjaantkaikuby.blogspot.com/2012/03/laboratorium-modego-naukowca-cienie.html


9) zabawa rozwijająca wyobraźnię z dokańczaniem zdania „Kiedy jest ciemno...”

10) ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i kontunuowania rytmu „Słońce, księżyc i gwiazda”
- prosze narysować i wyciąć obrazki po 5-10 szt: słońce, księżyc, gwiazda
- następnie układanie wg różych rytmów, ważne jest aby dziecko zapamiętało część początkową 
która ciągle się powtarza, np:

a) układamy słońce, gwiazda, słońce, gwiazda, a dalej dziecko układa ciag dalszy 

 

b) 

c)

d) 



11) przeliczanie miesięcy w roku, czytania globalnego –dla chętnych

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ



12) Praca plastyczna – wykonanie dowolną techniką, z dostępnych materiałów w domu, do wyboru:
praca przestrzenna, rysunek, wycinanki, wyklejanki, malowanie farbą na temat Dzień i noc, np: 



Korzystano ze stron:
https://podroze.onet.pl/polska/nocne-zwierzeta-w-polsce-co-sie-kryje-w-ciemnosciach/wsqy6n7
https://www.scholaris.pl/zasob/72868
 https://zwierzetainformacje.pl/zwierzeta-aktywne-noca/
https://www.istockphoto.com/pl/wektor/ma%C5%82y-ch%C5%82opiec-jest-codzienne-czynno
%C5%9Bci-gm492416742-76287427
https://www.istockphoto.com/pl/wektor/dziewczynka-jest-codzienne-zaj%C4%99cia-kolorowy-
kresk%C3%B3wka-gm492253568-76208143
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https://www.istockphoto.com/pl/wektor/dziewczynka-jest-codzienne-zaj%C4%99cia-kolorowy-kresk%C3%B3wka-gm492253568-76208143
https://www.istockphoto.com/pl/wektor/dziewczynka-jest-codzienne-zaj%C4%99cia-kolorowy-kresk%C3%B3wka-gm492253568-76208143
https://www.istockphoto.com/pl/wektor/ma%C5%82y-ch%C5%82opiec-jest-codzienne-czynno%C5%9Bci-gm492416742-76287427
https://www.istockphoto.com/pl/wektor/ma%C5%82y-ch%C5%82opiec-jest-codzienne-czynno%C5%9Bci-gm492416742-76287427

