
09. 06. 2020r. - Wtorek – To co pływa, gryzie i piszczy” 
 
Dzień dobry Kochanidełka! 
Dzisiaj też o zwierzątkach, bo bardzo je lubimy, prawda ? 
Zapraszam do zabawy! 
Na dobry początek dnia – trochę ruchu… 
 
1. Wesoła zabawa przy muzyce: „Ręce w górę”. Pomoże Wam materiał na stronie: 
 
                                        httsp://www/youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 
 
2.Posłuchajcie wiersza Doroty Kozłowskiej-Staszewskiej, pt. „Co w trawie piszczy” 

 
Co w trawie piszczy? 

Pewna mrówka – zuch nie lada – raz wybrała się z wizytą 

Do Biedronki, która była jej znajomą znakomitą. 

Razem chciały zwiedzić łąkę, gdzie podobno świat ciekawy, 

Gdzie niesamowite rzeczy dzieją się w gęstwinie trawy. 

Wyruszyły więc o świcie, kiedy rosa trawę kryła, 

Naraz mrówka w małym dołku jakieś gniazdo zobaczyła. 

To pisklęta pliszki żółtej – odpowiada jej Biedronka, 

Mama z tatą polecieli pewnie dla nich po jedzonko. 

Popatrz tutaj, przyjaciółko – w słońcu błyszczy pajęczyna. 

Pająk krzyżak już od rana polowanie swe zaczyna. 

Tam, pod kępką koniczyny, stoi pani chrabąszczowa. 

Właśnie nową porcję jajek w miękkiej glebie łąki chowa. 

Słyszysz, jaki szum nad głową? Oto pszczoły nadleciały. 

Będą nektar zbierać z kwiatów – zrobią z niego miód wspaniały 

A na liściach już żeruje smok zielony – gąsienica. 

Kiedy zmieni się w motyla – barwą skrzydeł swych zachwyca. 

Chodźmy szybciej, tu musimy minąć łukiem kretowisko. 

Za nim skowronkowe gniazdo będzie w trawie skryte nisko. 

Ojej! Pełznie tu zaskroniec – uważajcie żaby, myszy! 

Zapoluje na śniadanie, jeśli którąś z was usłyszy. 

Uciekają żaby susem, myszy kryją się do norki, 

Brzęczą w trawie muchy, osy oraz inne drobne stworki. 

Ruch na łące przez dzień cały, pędzą żuki, mkną motyle, 

Konik polny daje koncert – cisza nie trwa ani chwilę. 
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Tu się mieni oleica, tam złotawa zmrożka błyszczy. 

Teraz wiem już, Biedroneczko, co w łąkowej trawie piszczy. 

Wiele tu ciekawych zwierząt, pachną kolorowe kwiaty. 

Pójdę, powiem wszystkim dzieciom, jak świat łąki jest bogaty. 

 

Odpowiedzcie na pytania i znajdźcie w Waszych książeczkach te zwierzęta. 

Kogo spotkała biedronka i mrówka podczas zwiedzania łąki ? 

Jaki dźwięki usłyszały ? 

3. A teraz obejrzyjcie prezentację pt. „Co piszczy w trawie ?” 

                                    https://www.youtube.com/watch?v=-BUOhWf14Qo 

4. Zabawa dźwiękonaśladowcza. Naśladujemy głosy wydawane przez mieszkańców łąki: 

konik polny – cyk, cyk,… 

zaskroniec – sssss…. 

Bocian – kle, kle, … 

skowronek – tilit, tilit, tilit,… 

żaba – rech, rech,… 

myszka – pii, pii, ... 

5. Wysłuchajcie aktywnie piosenki, pt. „Domowa piosenka” 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=YDCg1LWgbOk 
A oto tekst piosenki: 

 Kiedy wracam ze szkoły 
i otworzyć chcę drzwi, 
już od progu dobiega  

zawsze wierny głos psi, 
Na dywanie w pokoju  

do nóg łasi się kot, 
a w pudełku pod stołem  
chomik chowa się w kąt. 

 
Ref. Każdy ma jakiegoś bzika 

każdy jakieś hobby ma, 
a ja w domu mam chomika 

kota, rybki oraz psa! 
 

 Kiedy smutno mi czasem,  
przyjdzie do mnie pan pies, 

poda łapę, zapyta  
,,nie martw się, co ci jest?". 
Kot zamruczy pod nosem, 

chomik także da znać 
i od razu weselej,  
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już zaczynam się śmiać. 
 

Ref. Każdy ma jakiegoś bzika...  
 
Podczas zwrotki dzieci naśladują służące pieski (przysiad, ręce zgięte w łokciach – przyciągnięte do 
tułowia) rytmicznie podskakując na zgiętych nogach. Podczas refrenu klękają z pośladkami na stopach i 
wybijają rytm – na zmianę o uda i klaszcząc w ręce (jedno uderzenie o uda, jedno klaśnięcie w dłonie). A 
czy potraficie naśladować głos kotka i pieska ? (miau…., hau…. ). 
6. Odpocznijcie przy oglądaniu filmików  - pośmiejecie się  - gwarantuję. Materiał „Śmieszne zwierzęta” 
znajdziecie na stronie: 
                                    https://m.youtube.com/watch?v=wFyvVbHiCgc 
 
7. Pomyślcie kochani, Co robi, jak się zachowuje ktoś, kto kocha zwierzęta ? 
Czy pies i kot mogą być przyjaciółmi człowieka ? Pamiętajcie, że zwierzęta to nie zabawki i wymagają 
opieki przez cały czas.  
A jak Ty dbasz o swoje zwierzątko – jeśli je masz ? 
Jak byś o nie dbał, gdybyś je miał ? 
 
8. Wysłuchajcie krótkiego wierszyka, pt. „Wiejskie ZOO – obchodź się łagodnie ze zwierzętami”, 
autorstwa Stanisława Jachowicza: 
                                            https://www.youtube.com/watch?v=5R9KpCC3W_E&app=desktop 
 
A oto tekst tego mądrego wierszyka: 

Zwierzątkom dokuczać to bardzo zła wada.  
I piesek ma czucie, choć o tym nie gada.  

Kto z pieskiem się drażni, ciągnie go za uszko,  
To bardzo niedobre musi mieć serduszko.  

 
9. Praca plastyczna dla tych, którzy lubią rysować zwierzęta. Pomysły, jak je narysować znajdziecie na 
stronie: 
              https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=6IhSs1oirHM&feature=emb_logo  
 
10. Posłuchajcie piosenki pt. „Ballada o złotej rybce” na stronie: 
 
                                                             https://www.youtube.com/watch?v=jG3k2vJ3USs 
lub piosenki pt. „Kolorowa rybka”: 
                                                             https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8 
 
11. W wolnej chwili, na zakończenie dnia, obejrzyjcie film pt. „Zwierzęta domowe”. Znajdziecie go na 
stronie: 
                  https://www.youtube.com/watch?v=JHXTUuLEFnM 
 
                                                                                     Dobrej zabawy i przyjemnego dnia 
                                                                                                           Pani Ania 
 
Koniecznie wybierzcie się na spacer. Zwróćcie uwagę na obecność zwierząt na podwórku i ulicy. Policzcie 
pieski i kotki. 
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