
20.05.2020 r. Temat: Oswajamy się z ciemnością. 

 
1. Czarna jama J. Papuzińska– słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. 

Drodzy Rodzice, przeczytajmy wspólnie z dzieckiem wiersz i porozmawiajmy na jego temat. 

 
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 zwierzę, 
co ma skołtunione pierze, 
i do łóżka mi się wepchnie! 
To jest gęba rozdziawiona, 
wilczym zębem obrębiona, 
coś w niej skrzeknie, chrypnie, wrzaśnie 
i ta gęba się zatrzaśnie… 
Ła!  
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. 
Latareczkę małą mam. 
Nie ma 
w domu 
żadnych jam! 
 

Czarna Jama, J. Papuzińska 
 

Czy w wierszu mówi chłopiec, czy dziewczynka? Po czym to poznaliście? Czego boi się 
bohater wiersza? Co to jest „lęk”? Czy to dobrze, czy źle się bać? Jakie są sposoby poradzenia sobie 

z lękiem przed nieznanym? Czym jest „czarna jama” z opowiadania? Dlaczego ciemność budzi w nas 

lęk? Czy ciemności należy się bać? 

2. Co widzisz w ciemności? – poszerzanie słownictwa, uwrażliwianie na potrzeby innych, 

doskonalenie umiejętności opowiadania o odczuciach. 

Zaproponujmy dziecku, by schowało głowę pod kocem lub chustą i doświadczyło ciemności. 

Zapytajmy dziecko, jakie miało wrażenia: Czy widziałeś coś w ciemności? Jak się czułeś, przebywając 

w ciemności? Czy przebywałeś kiedyś w ciemności? Co sobie wyobrażałeś? 

Na pewno wiesz, że istnieją zwierzęta, które są aktywne głównie nocą. Przypomnij sobie, jak 

się nazywają i jakie mają zwyczaje: 
https://podroze.onet.pl/polska/nocne-zwierzeta-w-polsce-co-sie-kryje-w-ciemnosciach/wsqy6n7 

Wysłuchaj też audycji o nocnym życiu zwierząt. Odgłosy jakich zwierząt słyszysz? 
https://www.polskieradio.pl/18/4407/Artykul/1461730,Zwierzeta-aktywne-noca  

3. Gwieździste niebo – praca plastyczna, rozwijanie motoryki małej, rozwijanie wrażliwości na 

barwy. 

Nocne niebo też może być piękne, za pomocą farb i wyciętych z papieru gwiazdek – wykonaj 

pracę plastyczną:  https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/470-gwiezdziste-niebo  

 

Pozdrawiam ☺ 

Paulina Rosiak 

 


