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Temat: Zwierzęta domowe – koty.

       

Witam Cię!

 Zapewne zastanawiasz się dlaczego dzisiaj mówimy o kotach? Otóż po to, by poznać je 
bliżej, a także, by wiedzieć co lubią.

 

    

   To jest kot                                                                                                             A to symbol kota.

Koty są mięsożerne. Lubią myszy, jaszczurki oraz żaby. Niektóre koty chętnie łowią ryby. W 
bajkach często widzimy, że koty piją mleko i rzeczywiście koty lubią mleko, jednak nie 
powinniśmy go im podawać. Do picia należy podawać im czystą wodę.



Do ulubionych zajęć kotów należy spanie; wygrzewanie się np. w promieniach słońca bądź w 
okolicy grzejnika.

 

 Lubią też drapanie i wspinanie się na wysokości, polowanie – koty to urodzeni łowcy, mają 
silną potrzebę polowania np. na myszy; zabawy i pieszczoty – koty uwielbiają bawić się np. 
włóczką i lubią być przytulane i głaskane – ale uwaga – tylko wtedy kiedy to one mają na to 
ochotę.

   

Lubią wchodzić na płoty.  Są bardzo zwinne.                           Zabawa włóczką. 

Posłuchajcie jak miauczy kot:

https://www.youtube.com/watch?v=dsy7beVy1kM



 Proszę rodziców o przeczytanie wiersza pt. Kot. Z wiersza dowiecie się co lubi kot.

Kot

Wskoczył kot na płot

Kot jest sprawcą wielu psot

Lubi prężyć się na słońcu

Nim go noc przegoni w końcu

Kiedy sen Cię zmorzy zdrowy

Kot wybiera się na łowy

I wśród głuchej nocnej ciszy

Kocur czai się na myszy

Albo skrobie się na dach

Kiedy miasto w nocnych mgłach

Chór kocurów się spotyka

Kocia niesie się muzyka

Tak do rana będą grać

Lecz fałszują lepiej spać

Spać

Zaśpiewaj piosenkę razem z kotkiem. Kiedy usłyszysz słowo kot lub kocur, klaśnij w ręce.

https://www.youtube.com/watch?v=tZUcCRzwHtY – piosenka „Kot”



Znane koty

                       

Bajka o przygodach małego kota Filemona, który pod opieką doświadczonego kocura 
Bonifacego, poznaje świat.
https://www.youtube.com/watch?v=XJDic5tkPI0

                         
A oto Klakier, jeden z bohaterów bajki                   Bajka o przygodach kota Tomiego 
o Smerfach –                                                            i myszki Jerry.
 https://www.youtube.com/watch?v=BbJ4A6ATQ58

https://www.youtube.com/watch?v=BbJ4A6ATQ58
https://www.youtube.com/watch?v=XJDic5tkPI0


                        
Bajka o dzielnym Kocie w Butach                       A oto kotka Kitty.
https://www.youtube.com/watch?v=arq6bkb7MI8              https://www.youtube.com/watch?v=3bcCkPbXbNo

https://www.youtube.com/watch?v=pVrDRLOeMKY – piosenka Kotek Kłopotek

https://www.youtube.com/watch?v=dMakHsuFP9k

Śpiewające Brzdące - Kocia rodzinka

https://www.youtube.com/watch?v=arq6bkb7MI8








                                                                                                                            Opracowała: Halina Węgrowska

                                                                                                                                                                        



Mamy dla Was dwie propozycje z zajęć kreatywnych. Proszę wybrać tę, która dzieciom bardziej 

odpowiada.

Witajcie drodzy uczniowie.  Niektórzy z Was mają zwierzątka domowe. Wśród nich jest kotek. 

Spójrzcie na poniższy obrazek : dorysujcie kredkami  kotkowi oczka i pomalujcie go farbami.

Do tego potrzebne będą : kredki, farby



      

Posłuchajcie piosenkę o kotku😊

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

                                                                                                                         Opracowała: Anna Ausztol

Poproś rodzica o pomoc.

Przygotuj: kartkę z bloku rysunkowego, nożyczki, klej. Na kartce z bloku odrysuj szablon kota. Szablon

zginaj według zaznaczonych linii. Potem postępuj tak jak na instrukcji. Powodzenia!







                                                                                                                     Opracowała Marzena Marcjasz

Witam Cię!

 Proszę skopiować link i ćwiczyć ze mną!

https://autyzmopole.pl/?p=12720

                                                                                                                    Opracowała Agnieszka Kowalczyk





       



   

                                                                                                                     


