PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ DLA WAS
NA PIĄTEK 12.06.2020 r.
"NIEZNAJOME ZWIERZĘ"

1.Zabawa słuchowa „Głos psa”
https://www.youtube.com/watch?v=mRq7urXl5xQ

2.”Pies przyjacielem człowieka” – poznanie różnych ras psów i ich
cech charakteru.

https://www.zooplus.pl/magazyn/psy/rasy-psow

3.Piosenka Natalii Kukulskiej pt. „Puszek okruszek”
https://www.youtube.com/watch?v=_j6DwFwmV98
Mój dziadek dał mi psa, pies cztery łapy ma.
Normalny mówią pies, nieprawda Coś w nim jest.
Ma delikatny głosi bardzo czujny nos.
I kilka śmiesznych łat, niewiele liczy lat

Puszek okruszek, Puszek kłębuszek.
Bardzo go lubię, przyznać to muszę.
Puszek okruszek, Kłębuszek.
Jest między nami sympatii nić.
Wystarczy tylko, że się poruszę,
zaraz przybiega by ze mną być 2x
Na spacer poszłam raz, do domu wracać czas.
Przychodzę Cóż to ach, przyjaciel mój we łzach.
Jak mogłaś mówi mi, przez ciebie moje łzy.
To widok przykry dość, dostanie smaczną kość.
Puszek okruszek, Puszek kłębuszek.
Bardzo go lubię, przyznać to muszę.
Puszek okruszek, Kłębuszek.
Jest między nami sympatii nić.
Wystarczy tylko, że się poruszę,
zaraz przybiega by ze mną być 2x

4.”Bądźmy bezpieczni” – tworzenie kodeksu właściwego zachowania
się wobec nieznanych zwierząt, wg pomocniczych pytań:
- Czy wszystkie psy są przyjazne?
- Czy można pogłaskać nieznanego psa?
- Czy należy uciekać przed psem, który nas goni?
- Czy można odwracać się tyłem do dużego psa?
- Czy można patrzeć psu prosto w oczy?
- Jaką pozycję przyjąć w razie ataku psa?
- W jakich sytuacjach psy bywają groźne, agresywne?
- Jakie sygnały wysyła pies kiedy zamierza zaatakować?

5.Zabawa orientacyjno – porządkowa „Uwaga, zły pies”.
Dziecko porusza się po pokoju, na sygnał przyjmuje bezpieczną
pozycję przed atakiem psa – pozycję „żółwia”.
6.Praca plastyczna
https://www.youtube.com/watch?v=16XAYcsMNg0
https://www.youtube.com/watch?v=5RQTTR7t8oA
http://dobrzesiebaw.pl/zwierzeta-z-papieru-prace-plastyczne-dladzieci/

7.Zabaw muzyczno –ruchowa „Niebezpieczna dżungla”
Dzieci wybierają się do dżungli, gdzie czyha wiele niebezpieczeństw.
Na hasło rodzica wykonują otrzymane instrukcje:
- śpiący lew – chodzą cicho na palcach (nie mogą obudzić lwa)
- zwisający wąż – schylają się i idą pochylone blisko podłogi
- rwący strumień – ostrożnie przeskakują (z nogi na nogę) po
kamieniach.

8.Burza mózgów „Znawca zwierząt”
https://www.e-kolorowanki.eu/quiz-dla-dzieci-swiat-zwierzat/

PAMIĘTAJCIE PO ZABAWIE UMYĆ RĄCZKI!
MIŁEJ ZABAWY!

