
Grupa III „Motylki” 
Temat tygodnia: Dzień i noc” 

 
PONIEDZIAŁEK 

Temat: „N jak noc” 
 

1. Wysłuchanie wiersza B. Forma: „Noc” 
 
Noc przybyła czas do łóżka, 
czeka kołdra i poduszka. 
Wszędzie wkoło ciemność wielka, 
nagle księżyc w okno zerka. 
 
Gwiazdy świecą wokół niego 
i mrugają do każdego. 
Noc przechadza się po niebie, 
może też odwiedzi ciebie. 
 
W darze pewnie ci przyniesie 
najpiękniejszy sen na świecie.  

 
Pytania do tekstu: 
- Czy noc jest potrzebna? 
-Z czym kojarzy Ci się noc? 
 

2. Co możemy robić w dzień a co w nocy? ( opisywanie obrazków) 
https://pl.pinterest.com/pin/490188740695434459/?nic_v1=1aJ75QAADecqUqC38k59%2
FeUNshbut3iofdgLMMaD0nJMRlzsjS9OoLwkaGaoUZ76CO 
 
https://pl.pinterest.com/pin/490188740695434458/?nic_v1=1aDj3QVSSIx4e0dhtYpi5Jj8mq
aScP0yAFNbUC%2FKv0UI6ZJcSh7UHu35ueEK1xTL%2FM 
 

3. Zabawa z przedmiotami – rodzic układa na stole różne przedmioty, dziecko 
wskazuje te, których nazwy zaczynają się głoską „n”, np. nożyczki, nóż, notes, nici, 
okulary , książka, długopis itp. 

4. „Sylabizuj ze mną” - wymyślanie i dzielenie na sylaby wyrazów rozpoczynających 
się głoską „n” (przeliczanie sylab w wyrazie) 

5. Ćwiczenie koordynacji „Po śladzie” - układanie litery „N” ze wstążki lub sznurka; 
spacer po literze stopa za stopą; 

6. Karta pracy: Nazwij i pokoloruj obrazki zaczynające się głoską „n” 
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-n/ 
(jeżeli rodzic nie ma możliwości wydrukowania karty, można narysować „N”  
drukowane – dziecko ozdabia wg własnego pomysłu np. koloruje lub wykleja papierem 
kolorowym, plasteliną itp. 

7. „Zabawa słowna” - rodzic podaje pierwszą sylabę słowa, zadaniem dziecka  
jest dokończenie wyrazu np. no–ga, na - klejka, nu – rek itp. 

8. Zabawa skoczna „Figury geometryczne” - rodzic układa figury geometryczne  
ze sznurka: trójkąt, kwadrat, prostokąt. Dziecko skacze obok krawędzi kształtu. 

9. Zabawy z ryżem – utrwalanie poznanych liter; 
Wzór: 
https://pl.pinterest.com/pin/543106036316897775/?nic_v1=1acFI0wySYGgyUB1rWWTAO
hDqVN8%2Fign8q8riIJZge5uwQJI3M1KYcPCTDTx8o0ISG 

http://rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
https://pl.pinterest.com/pin/490188740695434459/?nic_v1=1aJ75QAADecqUqC38k59%2FeUNshbut3iofdgLMMaD0nJMRlzsjS9OoLwkaGaoUZ76CO
https://pl.pinterest.com/pin/490188740695434459/?nic_v1=1aJ75QAADecqUqC38k59%2FeUNshbut3iofdgLMMaD0nJMRlzsjS9OoLwkaGaoUZ76CO
https://pl.pinterest.com/pin/490188740695434458/?nic_v1=1aDj3QVSSIx4e0dhtYpi5Jj8mqaScP0yAFNbUC%2FKv0UI6ZJcSh7UHu35ueEK1xTL%2FM
https://pl.pinterest.com/pin/490188740695434458/?nic_v1=1aDj3QVSSIx4e0dhtYpi5Jj8mqaScP0yAFNbUC%2FKv0UI6ZJcSh7UHu35ueEK1xTL%2FM
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-n/
https://pl.pinterest.com/pin/543106036316897775/?nic_v1=1acFI0wySYGgyUB1rWWTAOhDqVN8%2Fign8q8riIJZge5uwQJI3M1KYcPCTDTx8o0ISG
https://pl.pinterest.com/pin/543106036316897775/?nic_v1=1acFI0wySYGgyUB1rWWTAOhDqVN8%2Fign8q8riIJZge5uwQJI3M1KYcPCTDTx8o0ISG


 
Wtorek 
 

1. 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 
w złocistym kolorze do nas migocą..?   (gwiazdy) 
 

2. Zabawa przy stoliku: „Puzzle” - rodzic przygotowuje dwa komplety puzzli (obrazki 
pocięte na części). Wkłada je do dwóch kopert. Jeden obrazek przedstawia słońce, 
drugi księżyc. Dziecko ma za zadanie ułożenie obrazków i przyklejenie na kartkę. 

Wypowiada się, kiedy widzimy księżyc, kiedy słońce. 
 

3. Historyjka obrazkowa – układanie wg kolejności zdarzeń, opowiadanie obrazków 
(proszę zachęcać dzieci do wypowiadania się całymi zdaniami)  

https://pl.pinterest.com/pin/441000988498425444/?nic_v1=1aweAOgi0ppTsiq8aqiQwzaC
UglxPRtGLXMDpNqQEj1fKyQptsQvilqXzqrJ1CVJ9f 
(Zachęcam bardzo do korzystania z tej strony i układania z dziećmi historyjek 
obrazkowych wg kolejności zdarzeń,  opowiadania ich i budowania dłuższych wypowiedzi. 
Naszym dzieciom bardzo to się przyda :)) 
 

4. Zabawy z zapałkami: 
https://pl.pinterest.com/pin/522558363012430558/?nic_v1=1aK4nR6207NodiXZB3pakAfd
KX4cZLSnNmEQ1chl%2FmnBAOQwuTdWB0FobEpQgpj0iU 
 

5. Piosenka „O dniu i nocy”  
https://www.youtube.com/watch?v=CB7Vks0iT1s 
 
Środa 
 

1. Wysłuchanie tekstu D. Gellner „Smok” 
 
Przyszedł sobie smok.  
Nazywał się MROK.  
Najpierw połknął wszystkie szkiełka,  
koraliki, świecidełka,  
pęknięte lusterko i pasek z klamerką.  
Potem w kuchni siadł,  
wszystkie blaski zjadł.  
Zlizał z filiżanek wzorki pozłacane  
i ze szklanek wszystkich kryształowe listki. 
Wreszcie dłuuugim skokiem przeleciał nad blokiem,  
wypił światła z okien, tupnął smoczą nogą,  
świat omroczył mrokiem. 
 
 

https://pl.pinterest.com/pin/441000988498425444/?nic_v1=1aweAOgi0ppTsiq8aqiQwzaCUglxPRtGLXMDpNqQEj1fKyQptsQvilqXzqrJ1CVJ9f
https://pl.pinterest.com/pin/441000988498425444/?nic_v1=1aweAOgi0ppTsiq8aqiQwzaCUglxPRtGLXMDpNqQEj1fKyQptsQvilqXzqrJ1CVJ9f
https://pl.pinterest.com/pin/522558363012430558/?nic_v1=1aK4nR6207NodiXZB3pakAfdKX4cZLSnNmEQ1chl%2FmnBAOQwuTdWB0FobEpQgpj0iU
https://pl.pinterest.com/pin/522558363012430558/?nic_v1=1aK4nR6207NodiXZB3pakAfdKX4cZLSnNmEQ1chl%2FmnBAOQwuTdWB0FobEpQgpj0iU
https://www.youtube.com/watch?v=CB7Vks0iT1s


Pytania do tekstu: 
- Co zrobił smok? 
- Jak się nazywał? 
- Jak myślisz, dlaczego właśnie tak się nazywał? 
- Co smok zjadał? 
- Co się stało na końcu? 

 
2. „O jakiej porze dnia?” - dzieci określają kiedy wykonuje się pewne  

czynności – rano czy wieczorem. Podnoszą kartkę ze słońcem lub księżycem  
(albo obie jednocześnie). Mogą wykorzystać puzzle z poprzedniego dnia. 

Rodzic podaje zdania np. 
- Budzimy się. 
- Kładziemy się spać. 
- Myjemy zęby. 
- Jemy obiad. 
 

3. Wyjaśnienie następstwa dnia i nocy – zabawa z globusem i latarką  
„Kiedy jest noc?” R. prezentuje dziecku globus. Tłumaczy, że jest to model kuli 
ziemskiej. Kawałkiem plasteliny zaznacza na nim miejsce, w którym się znajdujemy. 
Latarka to słońce. R. wyjaśnia, że po dniu zawsze przychodzi noc. Obraca globus, 
świecąc na niego nieruchomo latarką. Dziecko zauważa, że gdy na jednej półkuli 
jest dzień, na drugiej panuje noc. 

4. „Dzień i noc” - praca plastyczna z wykorzystaniem rolki. 
Wzór: 
http://edufunkids.com/dzien-noc-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-rolki/ 
 

5. Zabawa ruchowa: 
„Wyścigi żab” ‒ na podłodze w jednej części pokoju R. układa linię startu,  
a po przeciwnej stronie – linię mety (można do tego wykorzystać np. skakankę).  
Dziecko staje na linii startu i na hasło „start!” przemieszcza się do linii mety w ustalony 
sposób, np. skacząc obunóż, na jednej noce, układając stopę za stopą. Można mierzyć 
czas, proponować inny sposób przemieszczania się, a także wziąć udział w rywalizacji!  
 
 
Czwartek 
Temat: Cztery pory roku 
 

1. Rozwiązywanie zagadek dotyczących pór roku – rodzic pokazuje dziecku obrazki 
przedstawiające cztery pory roku np. 

https://pl.pinterest.com/pin/377528381246786614/?nic_v1=1axe9GRdxP4SlrzkyMGmM7Z
V4vDQL8GMpr9eJPSCC71GQHVqffQh7Yl1LZO%2F18iS4g 
Dziecko odgaduje zagadkę i dopasowuje obrazek: 
 
Tęsknimy za nią po długiej zimie, 
czekamy, kiedy zimno minie. 
Z nią jest przecież radości 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) 

http://edufunkids.com/dzien-noc-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-rolki/
https://pl.pinterest.com/pin/377528381246786614/?nic_v1=1axe9GRdxP4SlrzkyMGmM7ZV4vDQL8GMpr9eJPSCC71GQHVqffQh7Yl1LZO%2F18iS4g
https://pl.pinterest.com/pin/377528381246786614/?nic_v1=1axe9GRdxP4SlrzkyMGmM7ZV4vDQL8GMpr9eJPSCC71GQHVqffQh7Yl1LZO%2F18iS4g


 
 
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) 
 
* Można ułożyć kartki z nazwami pór roku: WIOSNA, LATO JESIEŃ, ZIMA 
Dziecko z pomocą rodzica próbuje odczytać i dopasować do obrazków. 
 

2. Rodzic wraz z dzieckiem wymienia nazwy miesięcy w kolejności. R. po wymienieniu 
nazwy miesiąca stawia na środku koła klocek.  
Na koniec dziecko przelicza ile miesięcy ma cały rok. 

3. Praca plastyczna: „Zegar pór roku” - dziecko wycina koło z bloku technicznego 
(może być talerzyk papierowy). Z pomocą rodzica dzieli koło na 4 równe części. 
Każda ćwiartka jest odpowiednikiem jednej z pór roku. Zadaniem dziecka jest 
stworzenie obrazków nawiązujących do: wiosny, lata, jesieni i zimy.  
Na środku R. przyczepia wskazówki ze sztywnego papieru kolorowego. 
Przytwierdza je pineską i korkiem. 

4. Zabawa skoczna „Kangurek” - rozwijanie dużych grup mięśniowych.  
Dziecko otrzymuje worek (może być grubszy na śmieci) i ustawia się na linii startu. 
Przeskakuje od jednego punktu do drugiego. Można urządzić wyścigi. 

 
 
Piątek  

1. Ćwiczenia umiejętności rozpoznawania i kontynuowania rytmu „Słońce, księżyc, 
gwiazda”. Rodzic rysuje wzór na kartce. Zadaniem dziecka jest przerysowanie  
go ołówkiem i dokończenie sekwencji według podanego wzoru np. 

słońce – księżyc – gwiazda – słońce – księżyc – gwiazda ..itd 
słońce – słońce – księżyc – księżyc – słońce -słońce .. itd. 
słońce – księżyc -gwiazda – gwiazda -słońce - księżyc - gwiazda – gwiazda .. itd. 
 

2. Zabawa rozwijająca analizę i syntezę głoskową wyrazów: „Co jest za szybą?” 
Dziecko z rodzicem podchodzą do okna. R. wymienia głoskę/literę. Dz. stara się 
odnaleźć i wskazać coś, czego nazwa rozpoczyna się od podanej głoski/ litery. 

 
3. Zabawa matematyczna „Kostki” - dziecko rzuca kostką do gry.  

Po wyrzuceniu określonej liczby oczek wykonuje zadanie np.: Przynieś 5 kredek. 
Podskocz 3 razy. Podaj nazwy 2 zwierząt mieszkających w lesie itp. 

 
Doskonalenie sprawności manualnych: 

1. Wytnij po śladzie i przyklej na kolorową kartkę: wzory do wyboru; 
https://pl.pinterest.com/pin/370069294384141758/?nic_v1=1arelgu%2FYy8mT8nMR%2F7
mI7pnz3lF%2BfUJFX%2BPCAzGdh1KfG%2BNjdx0b2HurKXuyFbU1v 
 

2. Karta pracy 2 – dokończ rysunek 
https://pl.pinterest.com/pin/262405115773835245/?nic_v1=1afWxOn6o1H91pEUYz3PTO
N8LKNKa3GdCojGF13t2h4zs9%2FyjYpe%2F5tj%2BLTSSZ0qdb 
 

https://pl.pinterest.com/pin/370069294384141758/?nic_v1=1arelgu%2FYy8mT8nMR%2F7mI7pnz3lF%2BfUJFX%2BPCAzGdh1KfG%2BNjdx0b2HurKXuyFbU1v
https://pl.pinterest.com/pin/370069294384141758/?nic_v1=1arelgu%2FYy8mT8nMR%2F7mI7pnz3lF%2BfUJFX%2BPCAzGdh1KfG%2BNjdx0b2HurKXuyFbU1v
https://pl.pinterest.com/pin/262405115773835245/?nic_v1=1afWxOn6o1H91pEUYz3PTON8LKNKa3GdCojGF13t2h4zs9%2FyjYpe%2F5tj%2BLTSSZ0qdb
https://pl.pinterest.com/pin/262405115773835245/?nic_v1=1afWxOn6o1H91pEUYz3PTON8LKNKa3GdCojGF13t2h4zs9%2FyjYpe%2F5tj%2BLTSSZ0qdb

