
TEMATYKA TYGODNIA: CUDA I DZIWY 
15 kwietnia 2021r, Kiedy jest noc, a kiedy jest dzień? 
 

 
 
Aktywność ruchowa 
Taneczna rozgrzewka część 2. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=75z48-u5f6g 
 
Aktywność słowna  
Słuchanie wiersza „Halo tu mówi Ziemia” M. Terlikowskiej 
 
Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia, 
wielka, okrągła jak balonik. 
Z tej strony – słońce mnie opromienia, 
a z tamtej strony – nocy cień przesłonił. 



Gdy jedna strona jest oświetlona, 
to zaciemniona jest druga strona. 
Wy zajadacie pierwsze śniadanie, 
a spać się kładą – Amerykanie, 
właśnie! 
Bo ja się kręcę w krąg 
jak bardzo, bardzo duży bąk. 
- Dobranoc!- wołam 
- Dzień dobry!- wołam, 
to znaczy – zrobiłam obrót dokoła. 
A oprócz tego wciąż, bez końca, 
muszę się kręcić wokół Słońca. 
Nigdyście jeszcze nie widzieli, 
takiej olbrzymiej karuzeli! 
Bo trzeba mi całego roku, 
żeby Słońce obiec wokół. 
 
Uświadamiamy dzieciom, że Ziemia jest kulą, składająca się z dwóch półkul.  
Kręci się wokół Słońca i wokół własnej osi. 
Obejrzyjcie film edukacyjny, który wszystko Wam wyjaśni „Paxi-dzień, noc i pory roku”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k 
 
Aktywność ruchowa  
Zabawa naśladowcza „Dzień i noc”.  
Dzieci siadają na dywanie po turecku. Rodzic opowiada i pokazuje, a dziecko naśladuje ruch 
Rodzica. Obie ręce z lewej strony ciała, opuszczone.  
Jest Świt. Słońce jeszcze nie wzeszło, ale już powoli wychyla się zza widnokręgu. 
(Ręce leciutko podnoszą się ku górze).  
Wschodzi coraz wyżej i świeci coraz mocniej. Jest ranek. Rozsyła wokoło swe promienie. 
(Ręce powoli wędrują ku górze. Palce poruszają się, imitując migotanie promieni). Teraz jest 
najwyżej, wprost nad naszymi głowami, jest południe, świeci najmocniej.  (Ręce uniesione 
nad głową). Wędruje dalej, zniżając się. Promienie grzeją coraz słabiej, jest wieczór. (Ręce 
zniżają się po prawej stronie ciała, palce poruszają się coraz wolniej). Słońce zachodzi, nie 
widzimy go. Jest noc (Ręce niziutko wędrują na lewą stronę ciała). Ale co to, znowu jest 
świt... 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
 
Aktywność ruchowa 
Ćw. sprawnościowe- zabawy kosmonautów.  
Jak wiecie kosmonauci, którzy przygotowują się do lotów w przestrzeń kosmiczną muszą być 
sprawni fizycznie. 
W tle marszowa muzyka. Na przerwę w muzyce dziecko wykonuje polecenia: 
-stań na jednej nodze 
-połóż się na plecach i unieś złączone nogi do góry 
-podskakuj obunóż w miejscu 



-przeskakuj z nogi na nogę 
-naprzemiennie dotykaj łokciem przeciwległego kolana 
-przeczołgaj się  
-przełóż rękę pod kolanem i złap się za nos 😄 
 
Link do muzyki marszowej ↓ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DpV8hLcwB_s 
 
Zabawa sensoryczna Gwiazdki 

Gwiazdki – zabawa sensoryczno-grafomotoryczna, czyli rysowanie palcem po kaszy lub 
piasku (rozsypujemy np. kaszę na tacy i pozwalamy dziecku rysować np. gwiazdki, ale może 
być to również księżyc lub słońce; dziecko może próbować rysować raz prawą, raz lewą ręką 
lub obiema jednocześnie). 

 
Aktywność matematyczna 
Kosmiczna matematyka-ćwiczenia w liczeniu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XQrJjy7Xvuk 
 
Karty pracy 
Wykonaj karty pracy cz. 3, str. 74-76 
 
Aktywność muzyczna  
Zaśpiewaj piosenkę „Ziemia to wyspa zielona” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 
 
Aktywność plastyczna  
Dzień i noc-praca plastyczna. 
Jeśli macie ochotę na pracę plastyczną to poniżej przedstawiam inspiracje. 
 
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/dzien-i-noc-prosta-praca-plastyczna-dla-dzieci.html 
 
 
 
Kochani 😊 
Bawcie się dobrze w przestrzeni kosmicznej. Miłego weekendu i do zobaczenia  
w poniedziałek w przedszkolu. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą kart pracy 😄 
Serdecznie dziękujemy za przysyłanie zdjęć do Galerii gr.III. 
 
 
 
 


