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https://www.youtube.com/watch?v=0bwPQOBLZt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2H6ZFFgRD2zBiPsW2
-OMih2DyxU1iQ1xmvGQZCr03H-DyK_aKND12S3BM   

 

 

TEMAT DNIA: JAK DBAĆ O SŁUCH? 
 

 

                           
 

Dzień dobry! Wstawajcie! 

 

1. Poranna Pobudka z Gefi!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUFKW4OjhiM 

 
2. „Co słychać w hałasie?”  

 

R. prosi dziecko, aby usiadło przy stoliku i spróbowało w skupieniu przeczytać zdania z KZ 

(s. 70–71). W tym czasie  pozostali członkowie  rodziny mogą  śpiewać Sto lat, część – tupać, 

a reszta powinna dość głośno opowiadać sobie, jakie są ich ulubione instrumenty muzyczne. 

Po 2–3 minutach takiej zabawy R. prosi dziecko siedzące przy stoliku o opowiedzenie treści 

tego, co obejrzało i przeczytało. Pozostałe dzieci nadal hałasują. Najprawdopodobniej dziecko 

niewiele zapamiętało podczas samodzielnej pracy, a z pewnością  nie usłyszą jego opowieści . 

R. prosi dzieci o ciszę i prowadzi rozmowę na temat tego, w czym może nam przeszkadzać 

hałas. Naprowadza dzieci na wnioski, że hałas jest nie tylko niemiły, lecz także niebezpieczny 

dla zdrowia.  

 

 

3. „Hałasowanie” - Grzegorz Kasdepke – słuchanie opowiadania  

 
Kuba i Buba musieli przyznać, że pan Waldemar, przyjaciel babci Joasi, to rzeczywiście bar-

dzo kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził się chodzić z naszymi sympa-

tycznymi bliźniakami po mieście – i to tylko dlatego, że, dajmy na to, naszła je ochota pobić 

się lub powyzywać. Ale któregoś razu to pan Waldemar narobił Kubie i Bubie wstydu – i to w 

muzeum!  

– Jak tam w szkole?! – ryknął, gdy już się spotkali przed kasą muzeum.  

https://www.youtube.com/watch?v=0bwPQOBLZt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2H6ZFFgRD2zBiPsW2-OMih2DyxU1iQ1xmvGQZCr03H-DyK_aKND12S3BM
https://www.youtube.com/watch?v=0bwPQOBLZt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2H6ZFFgRD2zBiPsW2-OMih2DyxU1iQ1xmvGQZCr03H-DyK_aKND12S3BM
https://www.youtube.com/watch?v=oUFKW4OjhiM


Kuba i Buba aż podskoczyli z wrażenia. Babcia Joasia przygryzła wargi i dyskretnie rozejrza-

ła się dookoła. Pani bileterka, ogłuszona doniosłym głosem pana Waldemara, przetykała sobie 

właśnie ucho.  

– Nadal macie najwięcej uwag w całej klasie?!… – ryczał pan Waldemar. – Nie martwcie się, 

za moich czasów kazano klęczeć na grochu!… Może dlatego mam teraz takie powykręcane 

kolana!… 

Pani bileterka pospiesznie skręcała kulki z papieru – najwyraźniej zamierzała wepchnąć je 

sobie w uszy.  

– Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? – szepnął Kuba, zerkając ze zdziwieniem na babcię 

Joasię. – Zawsze był taki kulturalny…  

– Chyba wyczerpały się baterie w jego aparacie słuchowym – westchnęła zarumieniona bab-

cia.  

– To pan Waldemar jest kulturalny na baterie?! – osłupiała Buba.  

Ale babcia nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan Waldemar podszedł właśnie do kasy – no i 

trzeba było zająć się zemdloną bileterką. 
 

4. R. prowadzi rozmowę z dziećmi  na temat  treści opowiadania: 

 

 Czy zapamiętaliście, dokąd wybrali się Kuba i Buba?  

 Kto im towarzyszył? 

 Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił?  

 Czy to jest kulturalne zachowanie, gdy mówimy bardzo głośno w publicznych  

             miejscach? Dlaczego?  

 

5. Jak zobaczyć dźwięk? 

https://www.youtube.com/watch?v=p-57BqsuEVU 

 

Jak to działa? 

Dmuchając w trąbkę wydobywamy z niej dźwięk, czyli tworzymy fale dźwiękowe. 

Rozchodzą się one w powietrzu i docierają do pojemnika z gumową membraną. Wibrujące 

powietrze wprawia ją w ruch. Drgająca membrana powoduje podskakiwanie umieszczonych 

na niej drobinek. Podobny proces zachodzi w uchu, w którym bardzo czuła błona bębenkowa 

zachowuje się dokładnie tak samo jak membrana w naszym doświadczeniu. 

 

6. Zabawa „Przyjemne i nieprzyjemne dźwięki.” 

 

R. rozmawia z dziećmi o tym jakie dźwięki są nieszkodliwe i szkodliwe dla narządów słuchu 

na podstawie kart pracy oraz co robić, aby dbać o słuch.  

 

Wykonajcie proszę zadania w karcie pracy 

 

Praca z KP4.19b – zadaniem dzieci jest rysowanie odpowiednich symboli pod obrazkami 

przedstawiającymi sytuacje związane z hałasem - buzia  uśmiechnięta  oznacza dźwięki 

przyjemne dla uszu,  buzia smutna oznacza dźwięki nieprzyjemne 

 

7. Posłuchajcie piosenki, która wam opowie ,dlaczego powinniśmy dbać o nasze uszy. 

Zadaniem dzieci jest wykonanie gestów do tekstu usłyszanej piosenki. 

 

„Nasze uszy słyszą świat”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RgOo0BRKFDk 

https://www.youtube.com/watch?v=p-57BqsuEVU
https://www.youtube.com/watch?v=RgOo0BRKFDk


 
 

8. „Układam sylaby” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu.  

 

R. prosi dzieci o wyjęcie z Alfabetu liter H, h oraz samogłosek (o, a, i, e, u, y) i zaprasza do 

zabawy:  

 Za chwilę będę mówić różne słowa, które rozpoczynają się głoską h. Waszym 

zadaniem będzie ułożenie pierwszej sylaby, którą usłyszycie w tych słowach. 

Układajcie sylaby jedna pod drugą, aby można było łatwo sprawdzić poprawność 

wykonania zadania.  

 Przykładowe słowa: hamak, haki, huba, Helena, hipopotam, huragan, hycel. Jeśli 

dzieci mają trudność z wykonaniem  ćwiczenia, R. może wymawiać słowa, 

przeciągając samogłoski, ewentualnie poprzez analizę sylab zaznaczać podział słów.  
 
 

9. „Kącik grafomotoryczny” – praca z KP4.20a, i b  samodzielne pisanie liter h, H, pisanie 

zdań po śladzie.  

 

 

10. „Muzyczne stop” – zabawa ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g 

 

 

Zadania dla chętnych 

 

ĆWICZENIA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ. ROZWIJANIE SŁUCHU 

FONEMATYCZNEGO- ĆWICZENIA Odszukiwanie takich samych dźwięków. 

 

https://zspleknica.info/wp-content/uploads/2020/04/zn-przedszkole-czytanie-cwiczenie-

percepcji-wzrokowej.pdf 

 

 

 

 

 

Życzę  miłego dnia! Wypoczywajcie dobrze! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g
https://zspleknica.info/wp-content/uploads/2020/04/zn-przedszkole-czytanie-cwiczenie-percepcji-wzrokowej.pdf
https://zspleknica.info/wp-content/uploads/2020/04/zn-przedszkole-czytanie-cwiczenie-percepcji-wzrokowej.pdf

