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WITAM “KOGUCIKI”
TEMAT TYGODNIA: Poznajemy zjawiska dnia i nocy
TEMAT DNIA: Dzieñ i noc
Cele ogólne:
- Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodz¹cymi w przyrodzie, zwi¹zanymi
z nastêpstwem dnia i nocy, dostrzeganie i okreœlanie zwi¹zków przyczynowo skutkowych.
- Kszta³towanie umiejêtnoœci wypowiadania siê na okreœlony temat.
- Rozwijanie sprawnoœci manualnej.
1. Proszê rodziców o przeczytanie dzieciom zagadek.
Ciemnym p³aszczem œwiat przykrywa, na jej p³aszczu gwiazd tysi¹ce,
a w kieszeniach sny ukrywa - zniknie - zanim wstanie s³oñce. (Noc)
Po nocy rankiem nas wita, w po³udnie s³onkiem ogrzewa.
Wieczorem bajkê opowie i ko³ysanki zaœpiewa. (Dzieñ)

2. Proszê o przeczytanie dziecku wiersza D. Gellner pt. „Dzieñ i noc"
Dzieñ to godzin iloœæ spora, trwa od rana do wieczora.
Od wieczora zaœ do rana rz¹dzi noc w sto gwiazd ubrana.
Rano wszyscy wstaj¹ z ³ó¿ek, lew¹ albo praw¹ nog¹,
choæ niektóre straszne œpiochy do po³udnia wstaæ nie mog¹!
Rano jemy co? Œniadanie! A w po³udnie co? Obiadek!
Dwa obiadki je ³akomczuch, pó³ obiadku, kto? Niejadek!
Po po³udniu podwieczorek mo¿na zjeœæ lecz niekoniecznie,
A wieczorem co? Kolacjê! I czas iœæ do ³ó¿ka grzecznie.
W nocy jeœæ ju¿ nie nale¿y. W nocy raczej spaæ wypada,
nikt nie skacze, ka¿dy le¿y, a noc w ko³o sny rozk³ada.
Gdy po nocy œwit zaœwita, s³oñce wzejdzie i dzieñ wstanie,
Znowu z ³ó¿ek wyskoczymy i bêdziemy jeœæ œniadanie.

Proszê rodziców o przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem o treœci wiersza
i nakierowanie dziecka pytaniami na wychwycenie sta³ej regularnoœci: dzieñ/ noc.
- Co nastêpuje po dniu, a co po nocy? Dzieñ - noc, dzieñ - noc, dzieñ - noc itd.
- Mo¿na te¿ utrwaliæ t¹ regularnoœæ opowieœci¹ o przemijaniu, a mianowicie:
„S³oñce wsta³o, rozpoczyna siê dzieñ. S³oñce wêdruje po niebie i chyli siê ku
zachodowi. Dzieñ siê koñczy. Ciemnieje i rozpoczyna siê noc. Ksiê¿yc wêdruje po
niebie, œwiec¹ gwiazdy. Noc przemija, bo idzie dzieñ i wschodzi s³oñce.”

3. Zapraszam do zabawy ruchowej „Dzieñ - noc"
Dziecko z rodzicem siadaj¹ na dywanie. Na has³o dzieñ dobry siedz¹ na dywanie
z wyprostowanymi nogami; na has³o dobranoc k³ad¹ siê na pod³odze.
Powtarzamy æwiczenie kilka razy.

4. Zapraszam do zabawy plastycznej. Proszê dzieci o namalowanie na kartce A4
pracy na temat “Œwiat w nocy”
Do tego zadania potrzebne bêd¹: farby, pêdzel, bia³a kartka A4
Uruchomcie swoj¹ wyobraŸniê. Jeœli chcecie, mo¿ecie pochwaliæ siê swoimi
pracami po powrocie do przedszkola :)

Na dziœ to wszystko :) Mi³ej pracy :)
DBAJCIE O SIEBIE I SWOICH NAJBLI¯SZYCH

Opracowa³a: mgr Anna Koszuta

