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Witamy serdecznie nasze Jagódki 

Dzisiejszy temat dnia: Czy zwierzęta też śpią w nocy? 

 

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.   

1. Przedstawiamy ilustrację z sylwetkami zwierząt, które są aktywne w nocy. Zachęcamy do 

nazwania tych zwierząt oraz opisania ich wyglądu. Rodzic może dopowiedzieć 

ciekawostki na temat środowiska życia i zwyczajów tych zwierząt.(można skorzystać z 

informacji zamieszczonymi pod ilustracjami). 

 

 

 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.   

 

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 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 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.. Zimowymi schronieniami nietoperzy są najczęściej różnego rodzaju podziemia np. 

jaskinie, piwnice.   

 

 



2. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku edukacyjnego „Las nocą”. Zachęcamy dzieci 

do nazwania ukazujących się zwierząt.   

https://www.youtube.com/watch?v=ko2jKJLR8uc 

Propozycja troszkę dłuższego filmiku „Życie lasu”(filmik dla chętnych😊) 

https://www.youtube.com/watch?v=KEQiF4zlGPs 

 

3. Propozycja wykonania zadania z kart pracy str. 59. 

Karta pracy 2. 

 

 

4. Propozycja zabawy paluszkowej na siedząco. (piosenka w załączniku) 

PIĘĆ KOTKÓW” sł. i muz. Klaudia Kurjan  

Wyszło na podwórko małych kotków pięć, /”spacerujemy” 

palcami prawej dłoni po lewej ręce/ na miły spacerek kotki miały 

chęć.  

/”spacerujemy” palcami lewej dłoni po prawej ręce/  

  

Pierwszy cały w ciapki,  

/dotykamy kciukiem lewej dłoni kciuka prawej dłoni/ drugi czarny w 

łatki,  

/dotykamy palca wskazującego lewej dłoni palcem wskazującym prawej dłoni/ trzeci 

bardzo mały,  

/dotykamy palca środkowego lewej dłoni palcem środkowym prawej dłoni/ czwarty z piątym 

biały.  

/dotykamy palca czwartego i piątego lewej dłoni palcem czwartym i piątym prawej dłoni/  

  

/Co dzień mleczko piły,  

/robimy „miseczkę” z lewej dłoni, druga dłoń głaszcze wnętrze lewej dłoni/ trochę się kłóciły,  

/robimy „dziubki” z dłoni, na zmianę otwieramy je i zamykamy/ później 

przytulały  /złączamy dłonie i palce/ i z płotków skakały – hop! / x2  

/przeskakujemy palcami prawej dłoni po pięciu palcach lewej dłoni i  

„zeskakujemy” prawą ręką na dywan/  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ko2jKJLR8uc
https://www.youtube.com/watch?v=KEQiF4zlGPs


Karta pracy 2 

Nazwij zwierzęta widoczne na ilustracji. Podziel ich nazwy rytmicznie (na sylaby). 

Otocz niebieską pętlą zwierzęta, które są aktywne w nocy. 

 

                          

            

       

 

 


