
HAŁAS  
 
Muzyka towarzyszyła nam przez cały tydzień; graliście na własnoręcznie wykonanych 
instrumentach, malowaliście muzykę i  z pewnością w domu było głośno.  
Tymczasem cisza jest bardzo ważnym elementem życia człowieka. 
 
Zdrowie to nie tylko jedzenie witamin, owoców, warzyw, to nie tylko ciepłe ubieranie się, ale 
też dbanie o zmysły między innymi o zmysł słuchu. Narządem słuchu jest ucho. 
Budowa ucha jest  skomplikowana. Kiedy stoimy przed lustrem, widzimy zaledwie fragment 
narządu odpowiedzialnego za dźwiękowe postrzeganie świata. Ta część to małżowina uszna – 
czyli ucho zewnętrzne. Za nim ucho środkowe, a jeszcze dalej ucho wewnętrzne. Gdy są 
prawidłowo zbudowane, dobrze działają i potrafią współpracować z korą mózgową, która 
interpretuje to, co dociera do niej za pośrednictwem uszu, możemy mówić, że słyszymy. 
Osobom niedosłyszącym w odbieraniu dźwięków pomagają aparaty słuchowe. 
  
Wiecie, że natężenie dźwięku mierzy się w decybelach. Nasze uszy są na nie bardzo 
wrażliwe. Niektóre dźwięki odbieramy jako przyjemne, inne grożą nam uszkodzeniem słuchu. 
Uporczywe dźwięki o nadmiernym natężeniu to HAŁAS.  Hałas może bowiem uszkadzać 
słuch.  Hałas stał się jednym z najniebezpieczniejszych wrogów człowieka. 
Jakie sytuacje są dla naszego ucha bezpieczne, jakie ryzykowne, a jakie groźne? 

• 20-60 decybeli to dźwięki bezpieczne, np. szelest liści, tykający zegar, szum cichej ulicy, 
zwykła rozmowa, śpiew ptaków, 

• 75-100 decybeli to dźwięki ryzykowne, np. gwar w restauracji z muzyką, szum głośnej 
ulicy, odgłos jadącej ciężarówki i autobusu, pracujący silnik kosiarki do trawy, 

• 100-140 decybeli to groźny hałas, np. warkot motoru bez tłumika, dźwięki dyskoteki i 
koncertu rockowego, pracujący młot pneumatyczny, startujący samolot odrzutowy. 

 

Zadania dla chętnych ; 
• Posłuchajcie co słychać w ciszy/znajdźcie jakieś ustronne miejsce na podwórku, w 

domu i posłuchaj uważnie!, a może wybierzesz się z rodzicami na spacer do lasu i 
posłuchasz odgłosów przyrody/  

• ćwiczenia  wyrazistego wymawiania łamańców językowych: Kra krę mija, Lis ma 
norę, Stół z powyłamywanymi nogami, Król Karol kupił królowej Karolinie korale 
koloru koralowego, Ząb – zupa zębowa, dąb – zupa dębowa. 

 
ZADANIA W KARTACH PRACY; 
6l   str.19b – rysowanie odpowiednich symboli pod obrazkami przedstawiającymi sytuacje 
związane z hałasem.  
 5l str.18 – doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej, łączenie dźwięku z ilustracją. 
3,4 l  str.36 – odszukiwanie przedmiotów wydających ciche dźwięki 
 
 
 



 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DzKjuydSMW8  słuch i hałas 
https://www.youtube.com/watch?v=YczmsA9Wt0c 10 najgłośniejszych dźwięków na świecie 
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM budujemy ciszę 
 
 


