
 Posłuchaj (lub przeczytaj). 
  

Smutna sowa 
 
 Pewnej nocy smutna sowa siedziała na gałęzi i zastanawiała się nad 
swoim losem. Obok drzewa przechodził samotny lis i zapytał sowę, co się stało, 
czemu jest smutna. Sowa zerknęła na lisa. Nie dąsam się bez powodu – 
powiedziała. Jestem sama, nie mogę z nikim porozmawiać, pośmiać się, 
wszyscy w nocy śpią, więc jak mogę się weselić? Ale ty lisie nie śpisz, chodzisz 
po lesie i widzę, że też nie pląsasz, jesteś zasępiony. Bo ja – powiedział lis – 
lubię noc, a jestem smutny, bo jestem samotny. Wtedy lis i sowa zrozumieli, że 
mogą się zaprzyjaźnić, bo mają ze sobą wiele wspólnego. Tak się stało. Od tej 
pory nie byli posępni, stali się najweselszymi zwierzętami  lesie. Spędzali ze 
sobą wolne chwile – rozmawiali, spacerowali, śmiali się i grali w warcaby. 
 

1. Odpowiedz na pytania: 
- Dlaczego sowa była smutna? 

 
- ..................................................................................... 
- Kto zainteresował się smutną sową? 

 
- ...................................................................................................... 
- Dlaczego lis nie spał w nocy? 

 
- ..................................................................................................... 
- Dlaczego lis i sowa zaprzyjaźnili się? 

 
- .................................................................................................... 
- Jak lis sowa spędzali wolny czas? 

 
- .................................................................................................... 
 

2. Jak nazywa się Twój najlepszy kolega (lub najlepsza koleżanka)? Co razem 
robicie? 

 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 

3. Zapytaj dorosłego, co to znaczy, że: 
- ktoś jest zasępiony- 
- ktoś dąsa się- 
-  ktoś pląsa- 
-  

4. Namaluj portret swojego przyjaciela (lub przyjaciółki). 



 
 
 
(język na dole za dolnymi zębami) 

5. Poćwicz wymowę. Pilnuj przede wszystkim głosek : s, c. 
A) Powtórz: 

- smutna sowa 
- smutny lis 
- lis i sowa 
- smutna noc 
- wesoła sowa 
- wesoły lis 
- zasępiony lis 
- samotna sowa 
- samotny lis 
- wesołe pląsy 
- spacery lisa i sowy 
- warcaby lisa 
- warcaby sowy 

 
B) Skreśl zdania, które są nieprawdziwe (fałszywe): 
 

• Sowy są ptakami. 
• Sowy polują nocą. 
• Sowy mają maleńkie oczka. 
• Sowy to nietoperze. 
• Mówi się, że sowy to mądre ptaki. 
• Lisy są ptakami. 
• Lisy mieszkają w norach. 
• Czasem lisy zakradają się do kurników. 
• Lisy mają ciepłe futerka.  
• Lisy mają łuski 
• Mówi się, że lisy to chytre (sprytne) zwierzęta. 
 

C) Powtórz powyższe zdania, ale tylko te prawdziwe. 
 
6. Opowiedz o sowie. 
 
7. Pomaluj rysunek zamieszczony poniżej lub wykonaj własny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


