
Temat kompleksowy na miesiąc kwiecień 

„ Dzień i noc  ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin:14.04.2020- 17.04.2020 

Cel główny: poznanie cyklu dobowego, dostrzeganie następstwa 

występowania dnia i nocy. 

Propozycje zajęć z dziećmi. 

 Wysłuchanie wiersza W. Badalskiej „Dzień dobry, dobranoc” z 

wykorzystaniem sylwet słońca i księżyca. 

Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie 

związanymi z następstwem dnia i nocy. 

 

„Dzień Dobry, dobranoc” 

 

Raz spotkało się na niebie Słoneczko z Księżycem 

Zawołało: Dobrej nocy Ci życzę! 



Księżyc senny i zmęczony ziewnął: A- a-a-a! 

- A ja życzę Ci Słoneczko, pogodnego dnia 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

Zabawa skoczna „ Figury geometryczne’’. 

Rodzic układa figury geometryczne ze sznurka: trójkąt, kwadrat, 

prostokąt. Dziecko skacze obok krawędzi kształtu. 

Zajęcie przyrodnicze „ Dzień i noc” 

Cel: poznanie następstwa dnia i nocy. 

Rozwiązywanie zagadek. 

 

ŻÓŁTE, OKRĄGŁE, WYSOKO NA NIEBIE. 

WYSYŁA PROMIENIE DO MNIE I DO CIEBIE.  

( słońce) 

BYWA KULISTY, BYWA JAK ROŻEK. 

POJAWIA SIĘ NOCĄ W SREBRZYSTYM KOLORZE. 

( księżyc) 

ROZSYPANE PO NIEBIE NOCĄ 

ZŁOCISTYM KOLORZE DO NAS MIGOCĄ. 

( gwiazdy)  

Wyjaśnienie następstwa dnia i nocy – zabawa z globusem i latarką. 

„, Kiedy jest noc?” 



Rodzic pokazuje 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 latarka. 

Dziecko zauważa, że gdy na jednej półkuli jest dzień, na drugie panuje 

noc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa dydaktyczna”, O jakiej porze dnia?” 

Dziecko ocenia, kiedy wykonuje się pewne czynności – rano czy 

wieczorem. Przykładowe zdania: - Budzimy się. 

- Kładziemy się spać. 

- Myjemy zęby. 

- Jemy obiad. 

Zabawa „ Puzzle” 

Dziecko na kartce rysuje księżyc i go koloruje. Na drugiej kartce rysuje 

i koloruje słońce. Następnie przecina kartki na trzy lub cztery części. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie dwóch obrazków z pociętych 

elementów i przyklejenie ich na kartce. Dziecko rozpoznaje księżyc i 

słońce. Wypowiada się na temat tego, kiedy widzimy słońce, a kiedy 

księżyc. 



 



 



Zajęcie muzyczne. Zapoznanie z kołysanką „ Siwa chmurka”. 

Małe dzieci mrużą już oczka. 

Małym dzieciom znów chce się spać, 

bo do okien zagląda nocka. 

Będzie nam cicho śpiewać i grać. 

 

Siwa chmurka po niebie płynie, 

siwy ptaszek za oknem śpi. 

Mały świerszczyk zasnął w kominie. 

Zaśnij, dziecinko, zaśnij i ty. 

 

www.youtube.com/watch?v=h4P9ammTc1w 

 

Zabawa „ Śpiewam głośno, śpiewam cicho’’ 

Rodzic wspólnie z dzieckiem śpiewa piosenkę raz głośno, raz cicho. 

Ćwiczenie dykcyjne „ Głośno, cicho” 

Dziecko wypowiada sylaby, np.: mamamama, memememe, 

mumumu, mimimimi. 

Rodzic jak prawdziwy dyrygent- pokazuje, czy mają być one 

wypowiadane głośno, czy cicho, co raz głośniej, czy co raz ciszej. 

Uwidacznia to ruchem dłoni: - dłonie blisko siebie-cicho 

- dłonie rozsunięte na szerokość rąk – bardzo głośno 

- dłonie rozsuwające się, – co raz głośniej, 

- dłonie przybliżające się do siebie, – co raz ciszej. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=h4P9ammTc1w


Zabawa twórcza „ Wzorki” 

Tworzenie kompozycji na kartkach z użyciem przypraw o różnych 

kolorach. Do zabawy potrzebne są: olej, kurkuma, pieprz czarny, 

papryka i inne podobne przyprawy w różnych kolorach. 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu „ Piłka do kosza ‘’ 

Rzuty piłką do celu z różnych odległości. 

Rozmowa z dziećmi na temat, „ Kiedy śpimy?” 

Czy wszyscy zasypiają nocą? Czy zwierzęta śpią tylko w nocy? 

Swobodne wypowiedzi dziecka na podany temat. 

Wspólne ustalenie, które zwierzęta są aktywne w dzień( śpią w nocy), 

a które prowadzą nocny tryb życia ( w dzień śpią): 

- w nocy śpią np.: kura, krowa, wiewiórka. 

- w dzień śpią np.: sowa, ćma, nietoperz.   

 

Zajęcie przyrodniczo – plastyczne „ Zegar pór roku” 

Rozwiązywanie zagadek dotyczących pór roku. 

TĘSKNIMY ZA NIĄ PO DŁUGIEJ ZIMIE, 

CZEKAMY, KIEDY ZIMNO MINIE. 

Z NIĄ PRZECIEŻ JEST RADOĄŚCI TYLE! 

PIERWSZE KWIATY I MOTYLE.(Wiosna) 

 

 O TEJ PORZE ROKU MAMY WAKACJE, 

CIEPŁE DNI I KWITNĄCE AKACJE, 

KOLOROWE KWIATY I ZŁOCISTE PROMIENIE, 

KTÓRE SŁOŃCE ZSYŁA NAM NA ZIEMIĘ.( Lato) 



 

 KOLOROWE LIŚCIE ROZRZUCA DOKOŁA, 

ŻOŁĘDZIE I KASZTANY, KTÓRE ZABIORĘ DO PRZEDSZKOLA. (Jesień) 

  

PRZYCHODZI PO JESIENI. 

BYWA MROŹNA I SROGA. 

ŚNIEG ZOSTAWIA W OGRÓDKACH, 

A SZRON NA SAMOCHODACH. ( Zima) 

 

Praca plastyczna. Dziecko wycina koło z bloku technicznego. Z 

pomocą rodzica dzieli koło na cztery równe części. Każda ćwiartka jest 

odpowiednikiem jednej z pór roku. Zadaniem dziecka jest stworzenie 

obrazków nawiązujących do: wiosny, lata jesieni i zimy. 

 

   Ćwiczenie usprawniające aparat mowy „Zegar ‘’ 

Dziecko porusza językiem w prawo i w lewo. 

Zabawa twórcza „ Mleczna droga ‘’. 

Dziecko smaruje klejem niebieską kartkę i posypuje ją kaszą manną 

tworząc mleczną drogę. 

 

 

Szanowni Rodzice. 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza dzieci do 

odwiedzenia online. Na stronie internetowej muzeum udostępnione 

są materiały edukacyjne dla dzieci ( kolorowanki, komiksy, wystawy 



do obejrzenia online).Ciekawe materiały i pomysły znajdują się na 

stronie Facebooka Muzeum dla dzieci. 

 

Słówka z języka angielskiego dla grupy IIIA i IIIB 

- train- pociąg, 

- jump- skakać, 

- clap- klaskać, 

 - nod- skinąć ( głowa), 

- head- głowa, 

- What’s that?- Co to jest? 

Zachęcenie dziecko do wypowiadania na głos, słowa 

odpowiadającego czynnościom: skakania, klaskania, kiwania głową. 

Następnie dziecko powtarza te wyrazy jednocześnie wykonując 

odpowiednie gesty na słowach: jump, clap, nod head. 

Następnie dziecko maszeruje w rytm wierszyka naśladując pociąg i 

powtarzając słowa.: Red train, yellow train, blue train, jump. 

 Red train, yellow train,blue train, clap. 

 Red train yellow train, blue train ,nog. 

 Let’s play trains with Keri 

 

 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

 Zabawy rozwijające funkcje poznawcze: pamięć i koncentrację. 

„ Jak wyglądam?” 



Dziecko siada plecami do rodzica. Kolejno raz dziecko, raz rodzic 

opisuje, jak jest ubrana osoba siedząca, za plecami np.:, jaki ma kolor 

bluzki, jaki wzór jest na jej swetrze. 

„ Klaśnij, gdy…” 

Rodzic wymienia ciąg słów. Na ustalone wcześniej słowo lub grupę 

słów dziecko ma za zadanie klasnąć np.: na słowo lampa. 

, „Co się zmieniło?” 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem, w jednej linii kilka przedmiotów. 

Dziecko przygląda się i próbuje zapamiętać kolejność ułożenia. 

Następnie dziecko odwraca się, a rodzic zabiera dowolny przedmiot. 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, którego z przedmiotów brakuje. 

„, Co, do czego pasuje?” 

Dobieranie przedmiotów zgodnie z przeznaczeniem.- np.: szczotka – 

grzebień, łyżka – widelec, buty - skarpety. 

Karta pracy „ Pory roku” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy mające na celu rozpoznawanie i nazywanie emocji. 

Dopasowywanie emocji do sytuacji. 

Dziecko odpowiada na pytania: 



- jestem zły, kiedy…, 

- jestem wesoły, gdy …, 

- jestem smutny, kiedy…, 

- jestem wystraszony, gdy… 

Jak wyglądam, gdy: - oglądanie w lustrze swojej twarzy, gdy jestem 

zaskoczony, zły, smutny, szczęśliwy. 

Praca plastyczna „ Łzy”. 

Rodzic rysuje na kartce papieru łzę. Zadaniem dziecka jest 

zamienienie jej w coś miłego. 

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami. 

„ Relaksacyjne masażyki”. Dziecko siedzi w parze z rodzicem, jedno za 

drugim: masują sobie nawzajem plecy lub ręce. Masażyki mogą być 

realizowane tylko za zgodą dziecka. 

„ Jak przegonić smutek?” 

Dziecko wymyśla i wypowiada własne sposoby na ukojenie smutku. 

 

 


