
Propozycje aktywności 08.04.2021 

1.Pobudzenie do rozmowy na temat ruchu słońca i księżyca wokół Ziemi 

  

 

KARTA PRACY STR.60 

2.Narysuj żółtą kredką świecową gwiazdy po śladzie. Policz wszystkie gwiazdy. Dorysuj 

na niebie 5 gwiazd. Pomaluj niebo ciemnoniebieską farbą.  

PRZELICZANIE GWIAZDEK, UTRWALENIE KOLORU ŻÓŁTEGO I 

NIEBIESKIEGO 

3.Zabawa „Kiedy jest dzień – bawię się, kiedy jest noc – śpię”. Rodzic  rozkłada na podłodze 

poduszeczkę (domki), dziecko wybiera sobie domek.  Zasady zabawy: Kiedy będzie grała 

skoczna muzyka, jest dzień – wychodzimy z domku na spacer (dzieci biegają po sali). Kiedy 



usłyszycie kołysankę, zbliża się noc – czas wracać do domu (dzieci wchodzą do domków-

obręczy i zasypiają). 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=hpFp3hGbaJ8 

4. Lepienie z plasteliny kształtów słońca, księżyca i gwiazd – zachęcam do zabaw z użyciem 

plasteliny – pomaga to świetnie rozwinąć zdolności manualne dzieci. Proszę o przygotowanie 

kartki lub podkładki w kolorze nieba (granatową, czarną lub błękitną – dzieci mogą sam 

przygotować taką kartkę po prostu malując ją farbami). Kolejnym krokiem jest formowanie z 

plasteliny gwiazd i księżyca, słoneczka i chmur. W plastelinę można również wkleić cekiny w 

kształcie gwiazdek. Powstanie piękne plastelinowe „niebo”. 

Dla chętnych dzieci zapraszam do wykonanie z talerzyka papierowego ,,Dzień- noc’’ pomoce 

2 talerzyki papierowe, żółty papier, nożyczki, klej. 

  

CIEKAWOSTKI 

 DLACZEGO RANO WSCHODZI SŁOŃCE? 

Słońce tak naprawdę wcale nie wschodzi! To ziemia obraca się i dlatego każdego 

ranka pokazuje się słońce. Ziemia jest jak obracające się piłka. Każdego ranka 

Słońce pokazuje się na wschodzie. Jego światło wcześnie rano budzi zwierzęta/ 

kogut/. Rozpoczyna się nowy dzień. 

Nawet kiedy dzień jest pochmurny, ponury za chmurami zawsze świeci śłońce. 

 DLACZEGO NOCĄ ROBI SIĘ CIEMNO? 

Ziemia obraca się cały czas. W dzień słońce zdaje się wędrować po niebie. Kiedy 

mijają godziny, twoja część Ziemi przesuwa się, oddalając od Słońca. Wydaje się 

wtedy ,że Słońce zatapia się w niebie i robi się ciemno czyli zachodzi robi się noc. 

Ziemia potrzebuje 24 godziny, żeby obrócić się wokół własnej osi. Kiedy na jednej 

półkuli ziemi jest dzień na drugiej półkuli jest noc 

MIŁEJ ZABAWY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpFp3hGbaJ8

