
STOKROTKI – nauczanie zdalne 

Środa 14.04.2021 r. 

I Śpiewamy kołysankę – nauka kołysanki pt. „ Siwa chmurka”. 

1. Pomyśl kiedy śpimy? (najczęściej w nocy, ale możemy także na chwilkę 

położyć się spać po południu) Czy wszyscy zasypiają nocą? (nie osoby, 

które muszą pracować w nocy nie śpią np. policjanci, strażacy, lekarze, 

pielęgniarki, pracownicy produkcji) Czy wszystkie zwierzęta śpią tylko w 

nocy? (nie) 

2. Zastanów się teraz jakie zwierzęta są aktywne w dzień, a które prowadzą 

nocny tryb życia czyli śpią w dzień. 

 W nocy śpią np. kura, krowa, wiewiórka, pies. 

 W dzień śpią: lis, sowa, nietoperz, jeż. 

3. 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. 

Spójrz na ilustracje zwierząt, spróbuj je nazwać i opisać ich wygląd. 

Proszę osobę dorosłą o przeczytanie ciekawostek na ich temat. 

 

 
 

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 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. 

 

 
 

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. 

 



 

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. 

 

 

4. My śpimy w nocy aby mieć siły w dzień. Często rodzice przed snem 

czytają Ci bajkę lub śpiewają kołysankę aby Ci się przyjemniej zasypiało, 

abyś miał kolorowe sny i spokojną noc. Posłuchaj kołysanki i spróbuj się 

jej nauczyć. 

https://www.youtube.com/watch?v=h4P9ammTc1w 

Pamiętaj, że kołysankę zawsze śpiewamy wolnym tempem, cichym, 

spokojnym głosem. 

 

5. Zabawa w kąciku pluszaków – zaśpiewaj pluszakom lub zanuć melodię 

kołysanki. 

II Do obręczy – zabawa rzutna z woreczkami. 

Przygotuj sobie mały woreczek lub jeśli nie masz, zrób sobie piłkę z kartki, 

mocno ją zgnieć w kulkę. Poproś osobę dorosłą aby dała Ci hula hop jeśli nie 

masz poproś o miskę. Układaj ją w różnych odległościach od siebie i próbuj do 

niej trafiać. ( 3,4,5 – latki). 

 Dzieci 5 – letnie otwierają książkę na stronie 68 i zgodnie z instrukcją wykonują 

ćw. 1, jak skończycie ćwiczenie z sową to otwórzcie książkę na str. 65 i 

wykonajcie ćw. Nr 2. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4P9ammTc1w

