
Dzieo dobry, witam wszystkich po świętach! 

Tematem przewodnim w tym tygodniu, będzie dzieo i noc, zapraszam do wspólnej zabawy! 

Propozycja zabaw na dzieo 14.04. 

1. Rozwiązywanie zagadek. 

Ciemnym płaszczem świat przykrywa, na jej płaszczu gwiazd tysiące, 

a w kieszeniach sny ukrywa – zniknie, zanim wstanie słooce. (noc) 

Po nocy rankiem nas wita, w południe słonkiem ogrzewa. 

Wieczorem bajkę opowie i kołysanki zaśpiewa. (dzieo) 

Obraz wykorzystany ze strony: 
https://www.google.com/search?q=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQtKTH59_oAhXJtSoKHWg4CE8Q2

=cCegQIABAA&oq=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&gs_lcp=CgNpbWcQA1CxjgRYkq0EYMKwBGgAcAB4AIABQogBxQWSAQIxMpgB

AKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=LWyRXpDqHcnrqgHo8KD4BA&bih=969&biw=1920&rlz=1C1GKLB_enPL715PL715#imgrc7z

oDcrPtIiU9M

 

https://www.google.com/search?q=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQtKTH59_oAhXJtSoKHWg4CE8Q2=cCegQIABAA&oq=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&gs_lcp=CgNpbWcQA1CxjgRYkq0EYMKwBGgAcAB4AIABQogBxQWSAQIxMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=LWyRXpDqHcnrqgHo8KD4BA&bih=969&biw=1920&rlz=1C1GKLB_enPL715PL715#imgrc7zoDcrPtIiU9M
https://www.google.com/search?q=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQtKTH59_oAhXJtSoKHWg4CE8Q2=cCegQIABAA&oq=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&gs_lcp=CgNpbWcQA1CxjgRYkq0EYMKwBGgAcAB4AIABQogBxQWSAQIxMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=LWyRXpDqHcnrqgHo8KD4BA&bih=969&biw=1920&rlz=1C1GKLB_enPL715PL715#imgrc7zoDcrPtIiU9M
https://www.google.com/search?q=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQtKTH59_oAhXJtSoKHWg4CE8Q2=cCegQIABAA&oq=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&gs_lcp=CgNpbWcQA1CxjgRYkq0EYMKwBGgAcAB4AIABQogBxQWSAQIxMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=LWyRXpDqHcnrqgHo8KD4BA&bih=969&biw=1920&rlz=1C1GKLB_enPL715PL715#imgrc7zoDcrPtIiU9M
https://www.google.com/search?q=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQtKTH59_oAhXJtSoKHWg4CE8Q2=cCegQIABAA&oq=ilustracja+krajobrazu+dzie%C5%84+i+noc&gs_lcp=CgNpbWcQA1CxjgRYkq0EYMKwBGgAcAB4AIABQogBxQWSAQIxMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=LWyRXpDqHcnrqgHo8KD4BA&bih=969&biw=1920&rlz=1C1GKLB_enPL715PL715#imgrc7zoDcrPtIiU9M


2. Rodzicu- pokaż dziecku sylwetę Słooca i Księżyca ( można ją wcześniej przygotowad z dzieckiem). 

Odczytajcie ich symboliczne znaczenie: słooce – dzieo, księżyc – noc. 

                    

3.  Wiersz Dzieo i noc. Jednocześnie możemy manipulowad sylwetami słooca i księżyca, aby 

zilustrowad treśd utworu. 

Dzieo i noc (Dorota Gellner) 

Dzieo to godzin ilośd spora – 

trwa od rana do wieczora. 

Od wieczora zaś do rana 

rządzi noc – w sto gwiazd ubrana. 

Rano wszyscy wstają z łóżek, 

lewą albo prawą nogą, 

chod niektóre straszne śpiochy 

do południa wstad nie mogą! 

Rano jemy co? Śniadanie! 

A w południe co? Obiadek! 

Dwa obiadki je łakomczuch, 

pół obiadku kto? Niejadek! 

Po południu – podwieczorek 

można zjeśd, lecz niekoniecznie, 

a wieczorem co? Kolację! 

I czas iśd do łóżka grzecznie. 

W nocy jeśd już nie należy. 

W nocy raczej spad wypada. 

Nikt nie skacze, każdy leży, 

a noc wkoło sny rozkłada. 

Gdy po nocy świt zaświta, 

słooce wzejdzie i dzieo wstanie, 



znowu z łóżek wyskoczymy 

i będziemy jeśd śniadanie. 

5. Zapraszam do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k 

6. Co robimy w dzieo?- Rodzicu- zachęd dziecko, by wymieniło czynności, które wykonuje od rana do 

wieczora ( dziecko może pokazywad czynności ruchem np. wstaje- rozciąga się; myje się- pocieranie 

dłoomi buzie; zakłada spodnie- ruch nakładania nogawki od stopy do góry dziecko przeciąga dłoomi 

po nogach; jemy- dziecko naśladuje wkładanie łyżki do buzi, bawimy się- dziecko podskakuje, 

maszeruje, układa klocki itp.).  Co robimy w nocy?- śpimy (wdech powietrza nosem, wydech ustami), 

odpoczywamy, nabieramy sił na następny dzieo. 

7. Rodzicu- możesz zachęcid dziecko, by usiadło przed oknem i obserwowało co się dzieje za nim- 

może będzie to zachętą, aby narysowało to co widzi. Kiedy zapadnie zmierzch, zachęd dziecko, aby 

poobserwowało gwiazdy, może dojrzy też księżyc? 

8. Ruch, to zdrowie- zapraszam do skorzystania z filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

