
Ciekawe dlaczego – 
Wschodzi Słońce 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat czasu i pór roku, między innymi odpowiedź na 

pytanie, dlaczego wschodzi Słońce. 

 

 

Dlaczego rano wschodzi słońce? 

 

Słońce tak naprawdę wcale nie wschodzi! To ziemia 

obraca się i dlatego każdego ranka pokazuje się Słońce. 

Ziemia jest jak obracająca się piłka. Gdziekolwiek jesteśmy, 

jasno robi się, kiedy nasza część ziemi kieruje się w stronę 

słońca. Wtedy rozjaśnia się niebo i rozpoczyna się nowy 

dzień. 

Starożytni Grecy wierzyli, że słońce było bogiem, który nazywał się Helios i jeździł 

po niebie na rydwanie z płomieni. 

  

 

Dlaczego nocą robi się ciemno? 

 

Ziemia obraca się cały dzień. Wtedy słońce zdaje się 

wędrować po niebie. Kiedy mijają godziny, nasza część ziemi 

przesuwa się coraz dalej od słońca. Wydaje się wtedy, że słońce 

zatapia się w niebie i robi się ciemno. W ten sposób zaczyna się 

noc. 

Ziemia potrzebuje 24 godzin, żeby obrócić się wokół 

własnej osi. Kiedy na jednej półkuli jest dzień, na drugiej jest noc. 

 

 

 



Gdzie przez cały dzień jest noc? 

 

Zimą tereny znajdujące się w okolicach 

biegunów wcale nie widują słońca. Słońce jest wtedy 

tak nisko na niebie, że chowa się pod horyzontem. 

Dlatego w ciągu dnia jest zimno i ciemno – nawet w 

południe. 

Latem na biegunach jest zupełnie inaczej! 

Słońce świeci rano, po południu i w nocy. Dla fok musi 

to być jak spanie z włączonym światłem. 

W północnej części Skandynawii zimowe dni są ciemne. W Sami lub Lapp dzieci 

chodzą do szkoły przy świetle księżyca i gwiazd.  

 

 

Gdzie wszystkie dni rozpoczynają się punktualnie? 

 

W tropikalnych krajach niedaleko równika słońce 

wschodzi prawie zawsze o tej samej godzinie dnia. I zachodzi 

prawie o tej samej porze każdego wieczoru! Dnie i noce 

trwają po mniej więcej 12 godzin – każdego dnia w roku. 

  

 

Dlaczego rośliny sadzi się wiosną? 

 

Nasiona muszą mieć ciepło i wilgoć, żeby 

mogły wykiełkować. Kiedy słońce zaczyna 

ogrzewać glebę, rolnicy i ogrodnicy zaczynają ją 

kopać i sieją w niej nasiona. Niewiele później 

wyrastają z nich rośliny. 

 

 

 

 



Dlaczego pszczoły pracują przez całe lato? 

 

W ciepłe i słoneczne dni pszczoły odwiedzają 

setki kwiatów. W każdym kwiatku jest kropla 

słodkiego jak cukier nektaru. Pszczoły karmią się 

tym nektarem, a w ulach robią z niego miód. 

 

  

Dlaczego jesienią spadają liście z drzew? 

 

Jesienią drzewom jest trudniej wysysać 

wodę z zamarzniętej ziemi. Dlatego ich liście 

wysychają i robią się czerwone, złote i 

brązowe. Spadają na ziemię, a drzewa przez 

zimę są nagie. Wiosną na drzewach wyrosną 

nowe liście. 

Nie wszystkie drzewa gubią liście. Drzewa iglaste mają silne igły, które radzą sobie z 

mrozem.  

 

 

Dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimowy? 

 

Da niektórych zwierząt spanie jest najlepszym 

sposobem na przetrwanie głodnych zimowych dni. 

Wiewiórki, jeże i niektóre niedźwiedzie jesienią jedzą tyle, 

ile dadzą radę, a potem zasypiają w bezpiecznym miejscu i 

budzą się dopiero wiosną. 

Wielu zwierzętom zimą wyrasta grube futro, które 

osłania je przed mrozem.  

 

 

 

 



Czy kwiaty wiedzą, która jest godzina? 

 

Niektóre kwiaty są tak dobrymi zegarami, że rozchylają 

swoje płatki codziennie dokładnie o tej samej godzinie. Ogrodnicy 

czasem sadzą takie kwiaty tak, żeby powstał kształt zegara. Kwiatów 

jest 12 i otwierają się pojedynczo co godzina.  

 

 

Czy zwierzęta wiedzą, która jest godzina? 

 

Niektóre zwierzęta są aktywne w ciągu dnia, a 

inne tylko w nocy. Inne zwierzęta rozróżniają pory 

roku. Kanadyjskie zające wiedzą, kiedy nadejdzie 

zima. Futerko robi im się białe, żeby mogły schować 

się w śniegu przed lisami. 
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Gorąco zachęcamy do lektury! 
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