
Kochane Starszaki

Każdy z nas mam jakieś ulubione zwierzątko, często są to nasi pierwsi prawdziwi przyjaciele.

Zapraszamy Was razem z Waszymi rodzicami na cykl tematyczny:

Moje domowe zwierzątko

To zaczynamy zabawę-Powodzenia!

 Zagadki tematyczne 
„Nasi pupile” 

Gdy wychodzisz z domu,
ona na ciebie czeka.
Kiedy wrócisz znowu,
cieszy się i szczeka.(pies)

Syty i zadowolony,
głośno pomrukuje.
Lubi mleko, łapie myszy
zły, pazurki pokazuje. (kot)

„Któż to ma swe piórka takie kolorowe?
Któż to tak uciesznie przechyla swą głowę?
Chętnie dużo mówi, okiem swoim mruga,
Jeśli mieszka w klatce to pewnie...... „(papuga).

„Kosmate futerko,
Oczka jak paciorki,
W bębenku wciąż biega,
Podobne do norki” (chomik).

„Małe, kolorowe, żyją w szklanym domu.
Choć nie mają głosu, nie wadzą nikomu” (rybki).

  Drodzy Rodzice porozmawiajcie swobodnie z dzieckiem na temat zwierząt hodowanych w domach.
Spróbujmy nazwać je , określić warunki, w jakich żyją;   sposób opiekowania się nimi.
Zabawa słowna: Dokończ wypowiedź. Rodzic rozpoczyna zdanie, a dziecko kończy.
Pies (kot) jest...
Pies (kot) potrafi...
Pies (kot) pomaga..



 Niech ten wierszyk będzie wstępem do rozmowy na temat przyjaźni, samotności,

 „Przyjaciel ze schroniska”

Był sobie pewien piesek malutki
Uroczy- mówię Wam
Czepiały się go troski i smutki
Bo był zupełnie sam
Nie miał rodziny, siostry ni braci
W schronisku mieszkał gdzieś
Aż raz ktoś przyszedł, spojrzał, zapłacił,
A był to rudy Grześ
Przytulił pieska- zostali razem
Na dobre i na złe
Znikła samotność, bo przyjaciele
Nie są samotni, nie!!!



Słuchanie wiersza Wandy Grodzieńskiej Chory kotek.

 Wyszedł kotek na deszczyk,
 Dostał kaszlu i dreszczy.
 Boli głowa i oczy,
 Nogi w błocie przemoczył.
 Kładzie mama koteczka
 Do ciepłego łóżeczka.
 Bierze synka za rączkę: −
 Oj, masz, synku, gorączkę.
 Przyszedł tatuś wieczorem
 Z siwym panem doktorem.−
 Ratuj, panie doktorze,
 Bo synkowi wciąż gorzej!

Rozmowa na temat wiersza.
 −Dlaczego kotek zachorował?
 −Co zalecił pan doktor?

Informacje o zwierzętach z podziałem na:

Ptaki – mają ciało pokryte piórami, wykluwają się z jajek...
Ssaki – mają ciało pokryte włosami (sierścią), po urodzeniu żywią się mlekiem matki...
Ryby – żyją w wodzie, ciało mają pokryte łuskami, mają płetwy ułatwiające pływanie...
Próba nazywania ssaków, ptaków i ryb wśród zwierząt hodowanych w domu.

Krasnalu a teraz narysuj swoje zwierzątko lub zwierzątko, o którym marzysz


