
Praca zdalna środa 

 

Hej, hej maluchy mamy nowy dzień 

 

Jak myślicie, kto jest mistrzem przebudzanek? 

 

  Oczywiście to wiosna, ona zagląda rankiem do naszych okien. 

 

1*Posłuchajcie piosenki ,,Wiosennej przebudzanka’’ i odpowiedzcie 

na pytania: 

 

*kto gra wiosenną przebudzankę? (dzwonek) 

*kogo budzi wiosenny dzwonek ? 

*jak dźwięk wydaje dzwonek (dzyń, dzyń) 

                             

*wskaż w kolejności kto najpierw, później i na końcu zostaje 

przebudzony? 

 

 

 



2*Zapraszamy do zabawy ruchowej ,,Jestem kwiatem’’ 

 

,,Jestem kwiatem” – język ciała – ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych - dziecko w pozycji kucznej, głowa schowana, powoli 

podnosi się, rozprostowuje ręce, nogi, tułów, wyciągają ramiona w 

górę, przechodzi kilka kroków i znów wraca do pozycji kucznej 

3.,,Pora obudzić pieski’’- zabawa paluszkowa.  

 

 

 

 



Zadania na popołudnie 

 

„CZY MOGĘ POGŁASKAĆ PSA?” - E. Zburzycka   

  *Niektórzy dorośli kochają swoje pieski. Te psy lubią, by je głaskać i 

pieścić. *Niektórzy dorośli źle traktują swoje psy. Te pieski boją się 

człowieka.  

*Niektóre dzieci kochają swoje pieski. Te pieski kochają swoje dzieci.  

*Niektóre dzieci źle traktują psy. Te psy boją się dzieci i ich nie lubią.  

*Niektóre pieski rodzą się z wielkim dobrym sercem i kochają cały 

świat. 

* Inne rodzą się z sercem krokodyla i lubią gryźć.  

*Czasem te pieski, które kochają dzieci i lubią pieszczoty coś boli. A 

wtedy bardzo nie chcą, aby je dotykać. Mogą warknąć, a nawet 

ugryźć.  

 

Którego pieska możesz pogłaskać? Żadnego!  

   Niezależnie od tego, jak wygląda. Skoro nie znasz go dobrze, to nie wiesz, czy 

lubi dzieci, nie wiesz, czy się ich nie boi, nie wiesz, czy lubi głaskanie. Nie ufaj, 

dopóki go dobrze nie poznasz, Jeśli dobrze nie znasz pieska, ani on ciebie 

dobrze nie zna, zapytaj właściciela, bo on o tym piesku wszystko wie: Czy ten 

piesek lubi głaskanie? Czy ten piesek lubi dzieci? Jeśli dorosły dwa razy 

odpowie TAK, zapytaj jeszcze: Czy mogę teraz pogłaskać tego psa? I wtedy pod 

kontrolą dorosłego, pogłaszcz pieska. Spokojnie. Pewnie. Powoli. Nie 

wymachuj mu przed nosem rękami ani żadnymi przedmiotami. Jeśli spotkacie 

się wiele razy i ty polubisz pieska, a on ciebie, wtedy sam będzie przychodziło 

do ciebie się bawić i pieścić. Zawsze zanim zaczniesz zabawę ze zwierzęciem, 



przyjrzyj mu się, czy i ono ma na to ochotę. Może przecież być śpiące, 

zmęczone, może boleć je brzuszek. Zajmij się czym innym i cierpliwie 

poczekaj. Wkrótce znowu będziecie się świetnie razem bawić. Piesek pokocha 

cię jeszcze bardziej za to, że szanujesz zwierzęta. 

 

 

2. Słuchanie wiersza „Bardzo zajęte psy”                                                                                                                                     

-Z hukiem zwali się lawina,                                                                                                                                                           

Kto spod śniegu ich wykopie?                                                                                                                                    

Zapytajcie BERNARDYNA.                                                                                                                                            

- Niewidomy na spacerze                                                                                                                                                 

Ostukuje laską chodnik...                                                                                                                                           

Towarzyszy jemu wiernie                                                                                                                                         

Tresowany pies- PRZEWODNIK.                                                                                                                                                      

- Żeby owca na manowce,                                                                                                                                                                     

Nie schodziła, gdy się pasie,                                                                                                                                                      

Przez dzień cały piesek PASTERZ                                                                                                                                        

Uwija się przy wypasie.                                                                                                                                                                        

- Złodziej ukrył łup w zaroślach,                                                                                                                                                                

Ze zwinności swoich nóg rad...                                                                                                                                                       

Lecz OWCZAREK POLICYJNY                                                                                                                                                              

Znalazł to, co złodziej ukradł.                                                                                                                                                                   

- Gdy wesoło Ci lub smutno,                                                                                                                                                 

Coś wykonać bardzo trudno,                                                                                                                                                      



To przy tobie zawsze trwa                                                                                                                                                               

Pies PRZYJACIEL na sto dwa. 

 

3. „ Uwaga pies” – zabawa przy  muzyce. Na przerwę w muzyce – dziecko 

prezentują pozycję obronną przed agresywnym psem ( pozycja żółwia) 

                              

Rodzicu poćwicz z dzieckiem (zwróć uwagę na sposób ułożenia palców dłoni) 

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu 

 

Pozdrawiamy  

Pani Magda i Małgosia 

 


