


 „Marzenie”  Danuta Wawiłow   

Idzie pani po ulicy 
cztery pieski ma na smyczy. 
A ja sobie wzdycham skrycie: 
taka pani to ma życie! 
Prawda? 
Wszyscy ludzie kogoś mają, 
kogoś głaszczą i kochają, 
komuś szepczą coś do ucha 
i się cieszą, że ich słucha... 
Prawda? 
Ja też chciałabym takiego, 
choćby nawet najmniejszego, 
choćby nawet najbrzydszego 
pieska! 
Mógłby sobie być buldogiem - 
karmiłabym go twarogiem. 
Mógłby sobie być seterem - 
biegłby ze mną na spacerek. 
Mógłby sobie być ratlerkiem - 
brałabym go pod kołderkę. 
A jak nie chciałby być nikim, 
mógłby sobie być chomikiem 
Prawda? 

BULDOG 

SETER 

RATLEREK 



Kochani! 
Zanim zdecydujecie się na zwierzątko w domu, zachęcamy Was do 
obejrzenia filmiku. Poznacie wygląd, głosy i zwyczaje wielu domowych 
pupili. Kliknij tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=oKzgUaHuJIQ 

Pamiętajcie, żywe zwierzę to nie zabawka! Trzeba się o nie troszczyć, karmić je, 
pielęgnować,  sprzątać  kiedy nabrudzi, chodzić do weterynarza. 

„Przyjaciel” 
B. Forma:  

Marzy Ania o piesku, 
o kotku marzy Tomek. 
Jurek chce mieć królika, 
a świnkę morską Romek. 
 
Każdy chce mieć przyjaciela, 
dużego lub małego. 
Zajmować się nim ciągle, 
przytulić się do niego. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oKzgUaHuJIQ


Oto  kilka propozycji wykonania samodzielnie zabawek dla pieska i kotka. 
 

             ZABAWKA Z PIŁKI 
 

Własnoręcznie zrobiona kula-smakula będzie wspaniałą rozrywką 
dla psa, którego właściciele wyszli z domu. W piłeczce tenisowej 
wystarczy wyciąć niewielki otwór i wrzucić do środka małe psie 
przysmaki. Zabawa gwarantowana! 



   Zabawka dla kotka:  
 

 WĘDKA Z POMPONEM 
MATERIAŁY: patyk lub listewka, włóczka, widelec, nożyczki 
 
Na widelec z długimi zębami nawiń  wełnę, tak aby od stronę uchwytu pomiędzy 
zębami został  prześwit. Kiedy nawiniesz ok. 2 metrów włóczki, odetnij nić. 
Przytrzymaj palcem włóczkę na widelcu, by się nie rozwijała i jednocześnie 
przełóż koniec nici z kłębka pomiędzy środkowymi zębami widelca i zwiąż mocno 
(nie odcinaj włóczki którą związany jest pompon). Następnie  przetnij nawiniętą 
włóczkę z obydwu boków widelca. Pompon gotowy. Teraz przygotuj patyk   
i przywiąż nić  z pomponem na jednym z końców. Zabawka gotowa.  
 



  
  

 „ZABAWA W RYMY” M. Strzałkowska 
 

Raz wybuchła na podwórku awantura, 
Bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 
Kura gdacze, 
kaczka.....( kwacze) 
Krowa.....( ryczy) 
świnia.....( kwiczy) 
owca.....( beczy) 
Koza.....( męczy) 
a na płocie przy chlewiku 
Kogut pieje: kukuryku! 
Gdy już każdy wrzasków miał powyżej 
uszu, 
Ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu 
Odnalazła kura pióra i umilkła awantura’ 
A pisklęciu się dostała niezła bura! 
 

Niektóre zwierzęta można spotkać tylko na wsi, a jeszcze inne tylko w zoo. 
Kliknij tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=5HgTgpqtwns   a zobaczysz 
jakie zwierzęta są na wsi. 

https://www.youtube.com/watch?v=5HgTgpqtwns


„Idziemy do zoo” 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo, zoo, zoo 
Idziemy do zoo 
Zoo, zoo, zoo (x2) 
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, 
hop, hop 
W pierwszej klatce małpy skaczą: hop, 
hop, hop 
Za ogony siebie łapią 
I na linach się się bujają 
W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, 
hop 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj 
Ciągle skrzeczą, piszczą, wrzeszczą 
Daj mi loda, ciastko, żelka 
A papugi wciąż gadają: daj, daj, daj... 
 

Nie wszystkie zwierzęta można mieć w domu. Zapraszamy  Was teraz na wycieczkę 
do zoo. Kliknij tutaj   https://www.youtube.com/watch?v=VSGy007Awzg 
 

  

 Tu możecie posłuchać piosenki   „Idziemy do zoo”  
Kliknij tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 
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 Kochani Uczniowie! 
 Różnorodność świata zwierząt wciąż zadziwia i nieustannie fascynuje.  

    Przedstawimy   Wam niektóre ciekawostki ze świata zwierząt,  
które Was zaskoczą! 

     1.Kurczaki komunikują się ze sobą i swoją mamą za pomocą systemu 
dźwięków jeszcze przed wykluciem. 

 

2.Serce wieloryba bije tylko 9 razy na minutę, a człowieka 60/70 razy. 
 



  
3.Krowy produkują więcej mleka, kiedy słuchają spokojnej muzyki. 

 4.Pingwiny „oświadczają” się swojej wybrance przynosząc jej kamyki. 
 



5.Małe słonie ssą własną trąbę tak jak ludzkie dzieci ssą kciuk. 

    6.Mrówkojady nie mają zębów, a ich języki mają nawet 60 cm długości. 
 



7.Język żyrafy jest tak długi, że może polizać się po uchu. 

8. Każdy koci nos jest tak unikalny, jak linie papilarne u człowieka. 
 



Kiedy zima, kiedy plucha, 
kiedy wiosną kwitnie bez, 
ciągle ze mną, mądry, wierny, 
ukochany mój druh - … 
 
Kolorowe ma piórka, 
Nieraz gada znad biurka, 
Z klatki do mnie okiem mruga, 
A nazywa się … 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubisz rozwiązywać zagadki ?  
Kliknij tutaj   https://miastodzieci.pl/zagadki/k/zagadki-o-zwierzetach/ 

 Miękkie futro, długie słuchy, 
Podskakuje, biega, bryka, 
Woli marchew od kapuchy, 
Cudownego mam  … 
 
Bawi się wesoło ze mną, 
Ma na imię Psotek. 
W całym domu jest go pełno. 
Lubi mleko  … 
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Zajęcia artystyczne i umysłowe związane z tematem   
„My i zwierzęta”  znajdziecie na zakładce: 

 

 ZOSTAŃ W DOMU 
 
  Bawcie się dobrze!!! 

 
  Pozdrawiamy Was gorąco, tęsknimy za Wami 

 
                                                                          Pani Basia, Bożenka i Zosia 


