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TEMAT TYGODNIA: Poznajemy zjawiska dnia i nocy

TEMAT DNIA: Kto nie œpi w nocy?  

 

- Wdra¿anie do uwa¿nego s³uchania. 
- Doskonalenie umiejêtnoœci wypowiadania siê na okreœlony temat.
- Wzbogacanie wiadomoœci.
- Rozwijanie sprawnoœci ruchowej.

Cele ogólne: 

1. Dzisiejszy dzieñ zacznijmy od gimnastyki. W zdrowym ciele, zdrowy duch :) 
Propozycja æwiczeñ poni¿ej.



2. Kto nie œpi w nocy? - s³uchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej

Trampolinek dowiedzia³ siê, ¿e s¹ takie zwierzêta, które lubi¹ noc. I koniecznie chcia³ któreœ 
z nich spotkaæ.
– Dzisiaj nie pójdê spaæ! – postanowi³.
Przygotowa³ kanapki, termos z ciep³¹ herbat¹, kocyk oraz latarkê i poszed³ do przedszkolnego 
ogródka.
Usiad³ na ³awce pod drzewem, otuli³ siê kocem i czeka³. Najpierw podziwia³ ksiê¿yc, który 
wygl¹da³ jak pyszny rogalik, potem obserwowa³ gwiazdy, a one migota³y i migota³y.
– O! – zawo³a³. – Znalaz³em Wielki Wóz na niebie.
– Hu, hu, któ¿ to w nocy ha³asuje, hu, hu? – odezwa³ siê jakiœ pohukuj¹cy g³os.
Trampolinka tak wystraszy³o to pohukiwanie, ¿e a¿ podskoczy³ i schowa³ siê pod ³awkê.
– Przepraszam, hej hop, a kto pyta?
I wtedy na ziemiê sfrun¹³ du¿y ptak. Trampolinek zobaczy³ wpatrzone w siebie wielkie oczy, 
okr¹g³¹, ruchliw¹ g³owê
i domyœli³ siê, ¿e stane³¹ przed nimi Sowa.
– Czy nie powinieneœ teraz spaæ, Trampolinku, hu, hu? – zapyta³a, pomagaj¹c mu wyjœæ spod 
³awki. –
S³ysza³am ciê daleko, daleko st¹d.
– Naprawdê? – zdziwi³ siê Trampolinek.
– Naprawdê. Mam bardzo dobry s³uch. S³yszê nawet najmniejszy szmer.
– A ja w ogóle nie s³ysza³em, jak pani przylecia³a.
Sowa rozejrza³a siê uwa¿nie dooko³a, ¿eby sprawdziæ, czy nikogo obcego nie ma w pobli¿u, 
i powiedzia³a:
– Zdradzê ci pewien sekret. Moje pióra s¹ otoczone puchem i dziêki niemu nie s³ychaæ, jak frunê, 
hu, hu.
– Te¿ chcia³bym poruszaæ siê tak cichutko – westchn¹³ Trampolinek.
Zrobi³ ostro¿nie kilka kroków, a tu zaskrzypia³a podeszwa w buciku, a tu zaszeleœci³o ubranko, 
a tu potr¹ci³ kamyk.
Zrobi³o mu siê z tego powodu bardzo smutno.
– Nie martw siê, Trampolinku – pociesza³a go Sowa. – Latam bezszelestnie, ale nie potrafiê 
skakaæ na trampolinie tak jak ty, hu, hu. I odlecia³a, a Trampolinek znowu zosta³ sam. Zjad³ 
wszystkie kanapki i wypi³ herbatê. Trochê mu siê nudzi³o, wiêc w³¹czy³ latarkê i kierowa³ œwiat³o 
raz na drzewo, raz na trampolinê, raz na huœtawki. I gdy tak bawi³ siê latark¹, przylecia³y æmy.
– Jejku, jejku! – wo³a³y – Jakie zaczarowane œwiate³ko!
Przysiad³y na latarce, roz³o¿y³y skrzyde³ka na boki i plotkowa³y jak nakrêcone. A jedna 
po³askota³a Trampolinka
skrzyde³kiem w policzek i wyszepta³a do ucha:
Opowiem ci tylko tyle:
æmy s¹ to nocne motyle,
do œwiat³a pêdz¹ jak strza³y,
wiêc zgaœ latarkê, mój ma³y.
Nagle latarka sama zaczê³a gasn¹æ i æmy odlecia³y, a ksiê¿yc pokazywa³ im drogê.
– Och, nie mam ju¿ œwiat³a. Teraz trudno bêdzie wróciæ do sali.
– Nic siê nie martw, ³aaa – us³ysza³ nagle swojego przyjaciela, pluszowego Tygryska. – 
Przyszed³em po ciebie, bo te¿ dobrze widzê w nocy.
– Hej hop, Tygrysku – zdumia³ siê Trampolinek. – Nie s³ysza³em, jak nadchodzisz.
– Bo potrafiê skradaæ siê bez szelestu, ³aaa – zarycza³ z dum¹ Tygrysek.
– Ale g³os masz bardzo, bardzo donoœny – pokiwa³ g³ow¹ Trampolinek. I poszli do przedszkola. 
W sali by³o cichutko, tylko Zaj¹czek pochrapywa³. Ciekawe, czy sowa to s³ysza³a?

Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania:
1. Co widzia³ Trampolinek na niebie w nocy?
2. Jakie spotka³ zwierz¹tka?



Karta pracy - sowa. 
Je¿eli nie ma mo¿liwoœci wydruku, dziecko mo¿e spróbowaæ narysowaæ sowê 

samodzielnie i pokolorowaæ obrazek.



Na dziœ to wszystko :) Mi³ej pracy :)

DBAJCIE O SIEBIE I SWOICH NAJBLI¯SZYCH

Opracowa³a: mgr Anna Koszuta 

3. 
Rodzicu, w³¹cz film i pos³uchaj razem z dzieckiem odg³osów sowy. Po jego obejrzeniu 
zapytaj dziecka, czy te dŸwiêki by³y g³oœne czy ciche, przyjemne dla ucha czy 
nieprzyjemne?
Dziecko mo¿e spróbowaæ samodzielnie naœladowaæ g³os sowy.

“Sowa” s³uchanie odg³osów

https://www.youtube.com/watch?v=bk9-o4VZRsc
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