
PIĄTEK 09.04.2021.

Propozycje działań: 

● „Zwierzęta, które lubią noc” - rozmowa na podstawie ilustracji.

 Rodzic wyjaśnia dziecku: Niektóre zwierzęta lubią kiedy jest ciemno i chłodno, a tak jest właśnie 

nocą. W dzień śpią a w nocy budzą się np. by polować, szukać pożywienia. Nie są wtedy zbyt 

widoczne i mogą uniknąć wielu niebezpieczeństw. Takie zwierzęta mają dobry słuch, węch oraz 

oczy, które dobrze widzą w ciemności. Następnie rodzic pokazuje dziecku poniższe ilustracje i 

zachęca je do nazywania zwierząt oraz opisywania ich wyglądu. Rodzic zaś dopowiada ciekawostki

na temat zwierząt (można skorzystać z informacji zamieszczonych pod ilustracjami). 

Lis

Lis  jest bardzo zwinny i szybki, ma gęste futro. Żyje w lesie, jak i na polu. Żywi się głównie 

gryzoniami, poluje na nie w nocy. Podczas dnia zazwyczaj odpoczywa lub śpi w swojej norze. W 

poszukiwaniu jedzenia często podkrada się do kurnika i wykrada kury lub gęsi. 

Sowa

Sowa jest symbolem wiedzy. To ptak, który poluje przeważnie w nocy. Ma duże oczy, ostry dziób i 

potężne pazury. Mieszka w lesie. Poluje na myszy, norki czy szczury. W dzień przeważnie śpi w 

dziuplach drzew. Jest bardzo szybka i zwinna. Nie wydaje dźwięków podczas lotu. 



Borsuk

Borsuk to średniej wielkości zwierzę, którego ulubioną porą dnia jest noc. Na głowie ma biało 

czarne pasy. Jego łapy zakończone są długimi pazurami. Borsuk ma małe oczy i uszy, posiada ogon.

Mieszka w lesie. W dzień przesiaduje w norze, która ma wiele korytarzy i utrzymana jest w 

czystości. Porusza się powoli, jest wszystkożerny. Chętnie zjada chrząszcze, dżdżownice, jagody, 

ślimaki czy myszy. Zimą zapada w sen. 

Jeż

Jeż jest małym zwierzątkiem, którego ciało pokrywają kolce. Można go zobaczyć o zmierzchu i 

nocą. Wtedy wychodzi w poszukiwaniu pożywienia. Zjada głównie owady, ślimaki, grzyby. W 

dzień śpi ukryty pod liśćmi. Zamieszkuje lasy, parki, ogrody i pola. Ma dobry słuch i węch. W razie

niebezpieczeństwa nie ucieka ale zwija się w kolczastą kulkę. Zimą zapada w sen.



Kot

Kot to zwierzę domowe. Ma zaokrągloną głowę, spiczaste uszy i długie wąsy. Jego łapy 

zakończone są pazurami, posiada też ogon. Jest drapieżnikiem, który ma duże oczy, dzięki którym 

świetnie widzi w ciemności. Koty lubią najczęściej długo spać w ciągu dnia. Mają też bardzo dobry 

słuch i węch. Są dobrymi łowcami, o czym może się przekonać każda myszka. 

Nietoperz

Nietoperz to niewielkie zwierzę nocne. Ma skrzydła, które umożliwiają mu latanie. Posiada małe 

oczy, dość duże uszy. Ma dobry słuch. Większość gatunków nietoperzy żywi się owadami. Zimą 

kiedy nie latają owady, nietoperze nie mają możliwości zdobycia pożywienia. Zapadają wówczas w

stan głębokiego uśpienia zwanego hibernacją. Zimowymi schronieniami nietoperzy są najczęściej 

różnego rodzaju podziemia np. jaskinie, piwnice. A czy wiesz jak nazywa się nocny motyl? 

 „Dzień i noc”- opowieść ruchowa. 

Dziecko wykonuje ruchy, gesty zgodnie z treścią opowiadania czytanego przez rodzica. Jest dzień, 

świeci słońce (ręce do góry, wkręcamy żarówki), płyną chmurki (robimy fale rękami), śpiewają 

ptaszki (bieg, dłonie na barkach, wydawanie odgłosu wróbelka), skacze wiewiórka (dłonie przed 

siebie, łokcie zgięte, podskakiwanie). Kończy się dzień (dziecko siada, kładzie dłonie przy twarzy, 

zamyka oczy). Jest noc, mrugają gwiazdki (dziecko wstaje, ręce podnosi do góry, dłonie na zmianę 

otwiera i zamyka), płyną chmurki (robimy fale rękami), huczy sowa (dłonie na barkach, wydawanie

odgłosu sowy), kot wyszedł na łowy, chciałby złapać myszkę (chodzenie na czworakach, 

wydawanie odgłosu kota). Kończy się noc (dziecko ziewa i przeciąga się). Co będzie po nocy? 

● Dodatkowe inspiracje: 



Zabawa paluszkowa „Kot” 

https://www.youtube.com/watch?v=xaf9qPkQwA8

Zabawa paluszkowa „Sowa” 

http://4.bp.blogspot.com/-

SCWi33iTFFI/VPTI_igej3I/AAAAAAAAF6o/cpTfae6pvrY/s1600/paluszkami%2Btak%2Bi

%2Bsiak.JPG

Kolorowanki zwierząt nocnych 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-nocne

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/zwierzeta-nocne
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