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Temat dnia: Pomagamy zwierzętom.

1. Wysłuchaj opowiadania Dominika Rutkowskiego pt. „Chcemy być potrzebni”:
„Tata Leona otworzył bagażnik samochodu i dźwignął ciężki worek. Leon i jego

koledzy wzięli po dwie torby w dłonie i ruszyli w stronę parterowego pawilonu. W każdy
weekend Leon odwiedzał schronisko dla zwierząt pod miastem. Tym razem postanowił
zabrać ze sobą przyjaciół.

Wszyscy się ucieszyli. Marcel upierał się, żeby pojechali na miejsce na rowerach.
Przekonywał, że to wspaniała wycieczka. Ale nie mogli. Musieli wybrać się samochodem
właśnie ze względu na ciężki worek i torby. Tata Leona dogadał się wcześniej w jednej z
hurtowni spożywczych, że weźmie makaron, którego termin przydatności do spożycia już się
kończył, i przekaże schronisku.

Wewnątrz Leon czuł się jak w domu. Znał niemal wszystkie psy i koty. Wiedział, jak
sprzątać pomieszczenia, czym i w jakich ilościach karmić zwierzęta. Wszyscy włączyli się z
energią w pracę. Nikt nie narzekał, chociaż było ciężko.

W pewnym momencie dzieci spostrzegły, że Ala stoi wpatrzona w jednego z psiaków.
Była jakby nieobecna. Leon podszedł do niej.
- Co się stało? – spytał.
- One są takie samotne. Zastanawiam się, jak moglibyśmy im pomóc.
- Najlepszą pomocą byłoby znalezienie im nowego domu.
- Mam – zawołała Ola, podchodząc do przyjaciół. – Zróbmy im wszystkim zdjęcia i
zorganizujemy wystawę.
- Pod tytułem: „Szukam domu” – włączył się Marcel. – Na pewno znajdzie się wielu
chętnych. Ala, ty zawsze masz aparat.

Ala wciąż się nad czymś zastanawiała.
- Czekajcie, mam jeszcze lepszy pomysł – powiedziała, otwierając plecak i wyjmując z niego
blok rysunkowy.
- Wy zróbcie zdjęcia, a ja te wszystkie psiaki narysuję.
- Świetnie! To do roboty! – krzyknął Marcel.
- Co wy tam kombinujecie?! – zawołał tata Leona, wychodząc z magazynu i otrzepując
spodnie z kurzu.
- A nic! Na razie to tajemnica – odpowiedzieli chórem.”

2. Teraz odpowiedz na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu:
- Dokąd pojechali bohaterowie opowiadania?
- Po co tam pojechali?
- Co robili w schronisku?
- O czym pomyślała Ala?
- Jak dzieci chciały pomóc zwierzętom ze schroniska?
- W jaki sposób można pomagać zwierzętom?
Zastanówcie się również nad tym, komu jeszcze poza porzuconymi zwierzętami domowymi
trzeba pomagać i jakiego rodzaju pomocy potrzebują zwierzęta dziko żyjące.



3. Zabawa relaksująca „Masaż piłeczką” (na podłodze przed dzieckiem leży nieduża piłeczka)
- Połóż prawą stopę na piłce. Tocz ją powoli od pięty do palców i od palców do pięty. To
samo zrób lewa stopą.
- Usiądź w siadzie płaskim na podłodze i weź piłeczkę do prawej ręki. Tocz piłeczkę prawą
dłonią po prawej nodze od uda do kolana. Okrąż kolano i tocz piłeczkę do stopy, potem z
powrotem do uda. A teraz przełóż piłeczkę do lewej dłoni. Tocz piłeczkę lewą dłonią po lewej
nodze od uda do kolana. Okrąż kolano i tocz piłeczkę do stopy, następnie z powrotem do uda.
- Połóż się na plecach na podłodze i chwyć piłeczkę prawą dłonią. Tocz piłeczkę prawą ręką
po szyi, przez klatkę piersiową aż do brzucha i z powrotem. A teraz przełóż piłeczkę do lewej
dłoni. Tocz piłeczkę lewą ręką po szyi, przez klatkę piersiową aż do brzucha i z powrotem.

4. Jak pomóc ptakom?
- Co trzeba zrobić, żeby pomóc ptakom?
- Co jest im potrzebne do przetrwania zimy?
- Dlaczego ptakom trzeba pomagać w zimie?
- Czego nie można podawać ptakom do jedzenia i dlaczego?
(W czasie rozmowy dziecko powinno sobie uświadomić, że rozpoczętego dokarmiania ptaków
nie należy przerywać przez całą zimę. Ptaki uczą się, że w danym miejscu czeka na nie
pożywienie, ufają ludziom, czują się bezpieczne.)

5. Narysuj lub namaluj, w jaki sposób można pomagać ptakom. Na pracę czekam we wtorek.

6. Jak możesz ćwicz pisanie szlaczków oraz poznanych do tej pory liter po śladzie i
samodzielnie. Staraj się to robić dokładnie i starannie.

Życzę wam miłej pracy i zabawy! Do zobaczenia we wtorek!!!


