
Ciekawe dlaczego – 
Telefon dzwoni 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat komunikacji, między innymi odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego dzwoni telefon. 

 

 

Dlaczego się komunikujemy? 

 

Komunikacja to wymiana informacji. Gdybyśmy nie dzielili się naszymi odkryciami, 

każdy z nas musiałby uczyć się wszystkiego. Nie wiedzielibyśmy na przykład, że ogień parzy, 

dopóki sami byśmy się nie sparzyli. Nie byłoby też takich 

rzeczy, jak ulubiona książka! 

Przede wszystkim jednak, dzieląc się uczuciami z 

innymi ludźmi, uprzyjemniamy sobie życie, bo możemy 

mieć przyjaciół.  

 

 

Jak się komunikujemy? 

 

Kiedy ktoś jest obok nas, komunikuje się z nami za 

pomocą głosu, a nawet języka ciała. Gdy ktoś przebywa daleko, może się z nami 

skontaktować przez telefon, może nam też wysłać list. Nawet ludzie, których nigdy nie 

spotkaliśmy, także się z nami komunikują – poprzez swoje książki, filmy lub programy 

radiowe i telewizyjne. 

 

 

 

 



Jak mówi nasze ciało? 

 

Nie musimy mówić, by inni nas zrozumieli – możemy używać swojego ciała. 

Pomyślmy tylko, na ile sposobów możemy przywitać się z innymi, nie mówiąc ani słowa. W 

zależności od tego, w jakiej części świata się znajdujemy, możemy do kogoś pomachać, 

uścisnąć komuś dłoń, pocałować w policzek, skinąć głową, uściskać kogoś serdecznie, 

„przybić piątkę”, potrzeć nosem o nos albo się ukłonić!  

Czasami kłamiąc, dotykamy twarzy, jakby nasza dłoń mogła ukryć kłamstwa 

wychodzące z naszych ust! 

Jeśli jednak rozmowa z kimś sprawia 

nam przyjemność, możemy zacząć naśladować 

jego ruchy! 

Kiedy jesteśmy zdenerwowani, często 

splatamy ręce na piersiach! Tworzymy w ten 

sposób barierę, która broni nas przed innymi. 

Możemy pozdrawiać ludzi ruchem ciała. 

W Japonii ludzie witają się, składając lekki 

ukłon i trzymając stopy razem. 

  

 

 Dlaczego zwierzęta nie mówią jak ludzie? 

 

Niemal wszystkie zwierzęta mają głos, ale żadne nie potrafi nim operować tak 

precyzyjnie, jak człowiek. 

Nasze struny głosowe, język, usta, zęby i nos pozwalają nam wytwarzać tysiące 

różnych dźwięków. Naukowcy próbowali nauczyć małpy mówić, ale potrafiły one tylko 

naśladować kilka prostych słów, jak papugi! 

Delfiny potrafią wytwarzać wiele różnych dźwięków, m. in. piski, gwizdy i trzaski. 

Kiedy delfin jest zdenerwowany, gwiżdże w 

specyficzny sposób. Wtedy delfiny przebywające 

w pobliżu wiedzą, że trzeba przypłynąć mu z 

pomocą. 

 



Dlaczego koty mruczą? 

 

Koty nie potrafią mówić, ale mogą pokazać nam w inny sposób, jak się czują. Kiedy 

kot mruczy, chce nam powiedzieć, że jest 

zadowolony. Czasami jednak koty mruczą, 

gdy coś im się stało, by się pocieszyć.  

 

 

Kto tupie nogami? 

 

W lesie deszczowym może być bardzo głośno, więc samice malajskich rzekotek 

drzewnych nie porozumiewają się za pomocą głosu, tylko stukają nogą w liść. Człowiek nie 

jest w stanie wyczuć tych delikatnych wibracji, lecz samce żab schodzą się ze wszystkich 

stron na takie wołanie! 

Dorosły świetlik włącza i wyłącza swoje 

światełka, wysyłając sygnały do innych 

świetlików. Niektóre świecą tak jasno, że można 

przy nich czytać książkę! 

 

  

Kiedy po raz pierwszy obrazy opowiedziały historię? 

 

Ponad 20 000 lat temu! Ludzie pierwotni 

malowali obrazy na ścianach jaskiń, aby opowiadać w 

ten sposób różne historie, na przykład o łowach. 

Malowidła te informują nas również o tym, że ludzie 

pierwotni wytwarzali farby z węgla, ziemi i roślin.  

 

 

 Dlaczego rycerze mieli herby? 

 

Kiedy rycerze zaczęli nosić hełmy, trudno było powiedzieć, kto jest kim, szczególnie 

podczas zażartej bitwy! Dlatego każdy rycerz miał herb – znak zdobiący jego tarczę, lancę, a 



nawet konia! Dzięki temu mógł mieć pewność, 

że nie zostanie przez pomyłkę zaatakowany 

przez sprzymierzeńca. 

 

 

 

Jak twój list dociera do przyjaciela? 

 

Kiedy wysyłasz list, pracownik poczty zabiera go ze skrzynki do najbliższej poczty. 

Tutaj list trafia do torby z innymi listami wysłanymi do tego samego rejonu – zawsze więc 

wyraźnie pisz adres! Potem torba z twoim listem zostaje przesłana do poczty w pobliżu domu 

twojego przyjaciela. Stamtąd zabiera go listonosz, który zanosi list pod właściwy adres! 

Buffalo Bill należał do zespołu 

jeźdźców zwanego Pony Express. Jeźdźcy 

Pony Express zaczęli w 1860 r. rozwozić 

listy w Stanach Zjednoczonych. Robili to 

szybciej niż inne firmy, musieli jednak 

zrezygnować z działalności rok później, 

kiedy zaczęto wysyłać telegramy. 

Gołębie pocztowe przenoszą 

wiadomości już od tysięcy lat. Używali 

ich nawet starożytni Egipcjanie!  

 

 

 Dlaczego telefon dzwoni? 

 

Telefon dzwoni, by poinformować cię, że ktoś chce z tobą porozmawiać! Jeśli więc 

twój przyjaciel wykręci twój numer, twój telefon zadzwoni. 

Kiedy podniesiesz słuchawkę, prąd elektryczny przeniesie twój głos przez kabel, a 

twój przyjaciel będzie cię słyszał głośno i wyraźnie! 

Obecnie większość rozmów jest łączona automatycznie przez komputer. 



Dawniej łączono rozmowy telefoniczne ręcznie. Operator pytał, z jakim numerem 

chcesz się połączył i wkładał kabel we właściwe 

miejsce.  

 

 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Telefon dzwoni i inne pytania na temat 

komunikacji”. Autor – Richard Mead. 

 

 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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