
N jak noc 
 

1. Słuchanie wiersza „Dzień i noc” i rozmowa na jego temat. 

 

Noc chwaliła się przed dniem: 

„Jestem piękna, dobrze wiem. 

U mnie księżyc jest i gwiazdy. 

A u ciebie - dzień jak każdy. 

 

Miewam również piękne sny, 

Przyznać musisz nawet ty. 

A do tego mam komety, 

Noc piękniejsza jest niestety. 

 

Słyszysz, jak jest pięknie tu? 

Co odpowiesz mi więc dniu?” 

 

„U mnie ciepłe świeci słońce,  

Piękne kwiaty są na łące, 

Rzeki, lasy, góry mam, 

I nie jestem wcale sam. 

 

Więc mi nie mów, ja cię proszę,  

Bo ciemności twej nie znoszę! 

Wszystkie dzieci już wybrały, 

Wolą dzień, niż twe przechwały!” 

 

Pytania: 

Czym noc chwaliła się przed dniem? 

Dlaczego uważała, że jest piękna? 

Co odpowiedział dzień nocy? 

Którą porę dnia Ty bardziej lubisz i dlaczego? 

 

2. O jakiej porze dnia?” – określanie czasu wykonywania wskazanych czynności. Na małych kartkach narysujcie- 

na jednej słońce, na drugiej księżyc. Kiedy rodzic będzie wymieniał różne czynności zadaniem Dziecka  

jest podniesienie odpowiedniej kartki oznaczającej dzień lub noc. Role w zabawie można odwrócić.  

  

Rodzic podaje zdania, np.: 

Budzimy się. 

Kładziemy się spać. 

Myjemy zęby. 

Jemy obiad. 

Bawimy się. 

Sprzątamy. 

Chrapiemy itp.       

 

3. Wyjaśnienie następstwa dnia i nocy – zabawa z globusem i latarką „Kiedy jest noc?”. (Jeżeli nie mamy w domu 

globusa można wykorzystać balon, piłkę lub kulę z papieru.)  Rodzic prezentuje dzieciom globus. 

Tłumaczy, że jest to model kuli ziemskiej. Kawałkiem plasteliny (bądź flamastrem na innym materiale)  

zaznacza na nim miejsce, w którym się znajdujemy. 

Latarka to słońce. Rodzic wyjaśnia, że po dniu zawsze przychodzi noc.  

Obraca globus, świecąc na niego nieruchomo latarką. 

Dzieci zauważają, że gdy na jednej półkuli jest dzień, na drugiej panuje noc. 
 

4. „N jak noc”- ozdabianie literki. Ozdób kontur litery tak, żeby wewnątrz litery była noc a na zewnątrz 

dzień.  



 



 

 

 

 

 

5. „Literowe zgadywanki”- karta pracy. Pokoloruj pola na których są litery n, N a dowiesz się co zgubili: skrzypek, 

narciarz i kucharz. 

 

 

 

 

 


