
Temat dnia:  Zwierzęta, które lubią noc. 

Witam Was kochani i zapraszam do zabawy.  

1. Powitanka- zaśpiewaj piosenkę na powitanie: 

Głowa, ramiona, kolana, pięty(nagranie 1). 

2. Zabawa ruchowa „W przód i w tył”. Dzieci 
naśladują ruchy pokazywane przez Rodzica., 
np.: krok do przodu, krok do tyłu, ręce w 
przód, ręce w tył, noga w przód, noga w tył. 
Kształtowanie świadomości własnego ciała. 
Orientacja w kierunku ruchu. 

3. Które zwierzęta lubią noc? – rozmowa kierowana z 
wykorzystaniem zdjęć. Rodzic prezentuje zdjęcia przedstawiające 
zwierzęta aktywne nocą. Podaje ich nazwy i krótko je 
charakteryzuje. Przykłady zwierząt: borsuk, sowa, ćma, nietoperz, 
jeż. 
JEŻ 
Jeż jest największym ssakiem owadożernym w Polsce. Jego 
wierzch pokrywają szarobrunatne kolce, a brzuch biało-szare 
futerko. Ma malutkie oczy i krótkie zaokrąglone uszy, które 
praktycznie w całości są ukryte w futerku, oraz króciutki ogonek. 
Kolce jeża to zmodyfikowane włosy. Jeże w okresie aktywności 
przebywają w ciągu dnia ukryte pod liśćmi, w jamkach czy 
rozpadlinach ziemnych. Gdy tylko nastąpi zmierzch, drepczą, 
poszukując jedzenia, aż do świtu. 

 
NIETOPERZ 



Są to jedyne zdolne do aktywnego lotu ssaki, w przeważającej 
większości prowadzące nocny tryb życia. Specyficzną postawę w 
spoczynku – zwisanie głową w dół – nietoperze zawdzięczają 
specjalnej budowie tylnych kończyn. Większość gatunków 
nietoperzy żywi się owadami. 

 
ĆMA 
Ćmy– grupa motyli z reguły prowadząca nocny tryb życia. Skrzydła 
ciem są często w odcieniach brązu, szarości, bieli lub czerni, często 
ze skomplikowanymi wzorami służącymi jako kamuflaż.  Ćmy nie 
rozróżniają światła księżyca lub gwiazdy od światła emitowanego 
np. przez żarówkę i usiłują lecieć pod odpowiednim kątem do 
świecącego obiektu. Obiekt emitujący światło służy ćmom w 
podobny sposób, jak latarnia morska statkom. 



 
SOWA 
Sowy to gatunki drapieżne, które przystosowały się do polowania 
nocą i o zmroku. Sowy odżywiają się pokarmem zwierzęcym od 
owadów po ssaki. Do przenoszenia zdobyczy sowy wykorzystują 
zarówno dziób, jak i szpony. Potrafią w locie przemieścić ofiarę z 
nóg do dzioba. 
Sowy zwykle nie budują własnego gniazda, a jedynie nieco 
przystosowują miejsce lęgowe. Wykorzystują gniazda opuszczone 
przez inne gatunki. 



 
BORSUK 
Borsuk prowadzi życie nocne, dzień przesiaduje w norze. Jego 
dieta obejmuje wiele roślin i zwierząt. Dżdżownice stanowią 
najważniejsze źródło pożywienia. Z nastaniem mrozów borsuk 
zasypia w norze. Zimowy sen nie jest ciągły, gdyż w dniach 
ocieplenia budzi się i wychodzi z nory, by zaspokoić pragnienie lub 
coś złowić. 

 



4. Zabawa słowno-obrazkowa „Przeciwieństwa u zwierząt”. Rodzic 
pokazuje pary zwierząt, a dzieci je nazywają i podają ich 

cechy na zasadzie przeciwieństw, np.: duży słoń – mała myszka, 
szybki zając – wolny żółw, wysoka żyrafa – niski pies, mała mucha – 
duży wilk, ciężki słoń – lekki motyl. 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.Zabawa ruchowa "Zwierzęta na spacer, zwierzęta do domu". Gdy 
Rodzic podnosi obrazek ze słonkiem, dziecko ruchem naśladują 
zwierzęta prowadzące dzienny tryb życia- dziecko mówi i samo 
wybiera jakim zwierzątkiem jest. Gdy Rodzic podnosi obrazek z 
księżycem,dziecko zamienia się w zwierzęto o nocnym trybie życia. 

 
                                  
6. Słuchanie opowiadania Lucyny Krzemienieckiej „Jak krasnalek                         
z borsukiem na spacer się wybrali.” 
Przyszedł raz krasnoludek do borsuka i puka: – Chodź ze mną, 
borsuczku na spacer. Akurat jest 
południe, słońce świeci cudnie. Poszlibyśmy nad rzekę, jarzębinę 
zobaczyć, bo ma podobno nowe, czerwone korale. Chodź 
borsuczku. 



 
 – Jeszcze czego – mruczy borsuk. – Kto by tam chciał w biały 
dzień na spacery chodzić! Dopiero z polowania wróciłem o świcie, 
muszę się wyspać należycie. Norę 
sobie wyczyściłem, wysprzątałem szczerze i leżę. – Ano, to siedź jak 
borsuk w norze – mówi krasnal. – 
Jak nie, to nie. – I poszedł sam na spacer.  



 
A borsuk wysiedział się w norze, wyleżał, wyspał i kiedy 
ciemna nocka zajrzał do nory, poczuł się dopiero do spaceru skory. 
Puka więc w drzewo do 
wiewiórczej dziupli do krasnoludka i prosi:  
– Chodź na spacer, malutki! Gwiazdy już mrugają i nocka 
ciemna tuła się po lesie.  



 
Chodź! – Jeszcze czego – mruczy krasnal zaspany. – Kto by tam w 
ciemną 
noc po lesie się włóczył! W dzień spacerowałem, jarzębinę, 
jarzębinę oglądałem, wrzosy wąchałem i 
brzozowe liście złote! Teraz spać mam ochotę. – Ano, jak nie, to nie 
– rozgniewał się borsuk. I poszedł 
w głąb lasu za nocką ciemną. Bo to zależy od upodobania: kto dzień, 
a kto nockę wybiera do spania. 



 
7. Rozmowa na temat treści opowiadania: 
- Kto przyszedł do borsuka? 
-Co proponował krasnal borsukowi? 
-Co zrobił krasnoludek, gdy usłyszał odpowiedź borsuka? 
-Czy spacer się odbył? 
-Czego dowiedzieliśmy się o zwyczajach borsuka? 
- Czy znasz inne zwierzęta, które w dzień nie śpią? 
8. Zabawa na czworakach- KTO SZYBCIEJ DO NORKI 
Dziecko porusza się na czworakach po pokoju najlepiej przy 
dźwiękach muzyki . 
Na hasło DO NORKI udaje się np. na leżącą w pobliżu poduszeczkę. 
Zabawę powtarzamy 
9. Zajęcia plastyczne- SOWA. Twoim zadaniem jest wyklejenie 
wszystkich małych kółeczek na szablonie SOWY plasteliną, a 
następnie pokoloruj kredkami lub pomaluj farbami całą sowę. 
MIŁEJ ZABAWY  
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