
ŚRODA 

( 10.06.2020r. ) 

 

1. Posłuchajcie wiersza -J.Papuzinskiej-”Czarna jama” 

 

Nie wie tata, ani mama, że jest w domu czarna jama... 

Czarna, czarna, czarna dziura 

bardzo 

straszna i ponura. 

Gdy w pokoju jestem sam lub gdy w nocy się obudzę, 

to się boję spojrzeć tam. 

Tam jest chyba mokro, ślisko, jakby przeszło ślimaczysko... 

Musi żyć tam wstrętne zwierze, co ma skołtonione pierze, 

i do łóżka mi się wepchnie! 

To jest gęba rozdziawiona, wilczym zębem ozdobiona. 

Coś w nim skrzeknie, chrypnie, wrzaśnie 

i ta gęba się zatrzaśnie... 

Łaaaaaaaaaaaa! 

Ojej, tato, ojej mamo, uratujcie mnie przed jamą! 

Nie zamykaj mamo drzwi, bo jest bardzo straszno mi. 

A w dodatku 

w tamtej jamie 

coś tak jakby mruga na mnie, 

że mam przyjść... 

Może tkwi tam mała bieda, która rady sobie nie da? 

Którą trzeba poratować? 

Może leżą skarby skrzacie? 

Więc podczołgam się jak kot, 

ja- odważny, ja- zuchwalec wetknę w jamę jeden palec. 

I wetknąłem aż po gardło, ale nic mnie nie pożarło! 

Więc za palcem wlazłem cały. 

Wlazłem cały! 

No i już. 

Jaki tu mięciutki kurz... 

Chyba będę miał tu dom, 

chyba to jest pyszna nora, nie za duża lecz dość spora! 

Latareczke małą mam. 

Nie ma 

w domu 

żadnych jam! 

 



* Co czuł chłopiec i dlaczego? 

* Czego się bał? 

* O co prosił rodziców? 

* Jak się zakończył wiersz?/ 

* Co się stało? 

* Jaki znalazł sposób na pozbyciesię lęku? 

* Co mu pomogło? 

* Dlaczego boimy się ciemności? 

 

 

 

2. Posłuchajcie Domisiowej piosenki o strachu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAkXFZ6-ciQ&t=105s 

 

DOMISIE- STRACH MA WIELKIE OCZY- PIOSENKA 

 

3. „Co się ze mną dzieje, gdy się boję?”- opisywanie strachu. 

 

Dzieci próbują określić co się dzieje z ich ciałem. (Czuję coś w gardle. Trzęsę się. 

Jest mi zimno/ gorąco. Trzęsie mi się broda. Płyną mi łzy itp. ) 

 

3. Praca plastyczna wykonana techniką wg wyboru dziecka. 

 

Narysujcie swoje lęki, tak jak Domisie. I pozbądźcie się ich!- potargajcie, 

pomnijcie, spalcie (tylko z rodzicami!). 

 

 

4. Na koniec bajka Domisie – emocje  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tn5tsJFXq9Q 
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