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Temat: Zwierzęta domowe – nasi ulubieńcy.

      

Witam Cię!

  Pamiętacie  o zwierzątkach , które ostatnio poznaliście?  Tak to piesek i kotek. Ale jeszcze mamy 

inne zwierzątka, które mogą zamieszkać z nami w domu. Są to : papużki , chomiki , rybki .



Proszę rodzica , aby przeczytał wiersz:

B. Forma: Przyjaciel

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.

Popatrz na obrazki. Każde ze zwierząt, które mieszka z nami w domu, posiada swój domek. W nim 

czuje się bezpiecznie.

                                  

 Rybki mieszkają w akwarium pełnym wody. Mają w nim różne rośliny, czasami bawią się między 

nimi. Jedzą specjalny pokarm, przeznaczony tylko dla nich. W ich domu – akwarium, trzeba co jakiś 

czas wymieniać wodę. Obejrzyj film a zobaczysz jakie kolorowe rybki mieszkają w akwarium.     

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



                                

 Chomiki mają bardzo przyjemną i delikatną sierść. Ciągle coś jedzą. Chowają jedzenie w trocinach w 

klatce lub w buzi. Dlatego mają takie duże policzka. Gdy ludzie idą spać, one                                              

nocą kopią, biegają i hałasują, w dzień natomiast śpią. Popatrz, jak chomik sobie radzi na torze 

przeszkód.

https://www.youtube.com/watch?v=-KhGPIX_uLc

                          

                                                        

                                                                                                                                                                                      

                            

 Papużki są bardzo towarzyskie i  łagodne. W swoim domku, w klatce, mają różne zabawki, czasem 

też wanienkę do kąpieli lub pojemnik z piaskiem. Są bardzo krzykliwe. Obejrzyj film o papużkach.

https://www.youtube.com/watch?v=9BhM7EwxU14

                                                                                                                              Opracowała: Anna Ausztol

                    

https://www.youtube.com/watch?v=9BhM7EwxU14


  Każdy z Was ma swojego ulubionego przyjaciela czy pupila. Dla niektórych mogą być to nawet rybki 

w akwarium. W związku z tym proponuję Wam wykonanie prostej  pracy plastycznej. Powodzenia!

Do wykonania potrzebne będą następujące materiały:

-kolorowe łapki ( piankowe, ale można samemu wyciąć z kolorowego papieru, odrysowując dłoń)

-słomka papierowa

-kreatywne oczy lub wycięte z papieru

-farba

-piankowe lub papierowe serduszka

-drewniane szpatułki lub wycięte z tektury

-nożyczki

-klej na gorąco lub zwykły



Wykonanie:

Odcinamy kawałek słomki i nacinamy go tak, aby uzyskać kształt półkola.

Przy pomocy farby i słomki stemplujemy łapkę tak, aby powstały łuski rybki.

Przy pomocy farby i słomki stemplujemy łapkę tak, aby powstały łuski rybki.



Doklejamy oko i usta.



Przyklejamy łapkę do drewnianej szpatułki

Gotowe!!!

                                                                                                                  Opracowała: Halina Węgrowska



Popatrz na tabelkę. Po lewej stronie są kolorowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, 

prostokąt. Na górze zaś liczby. Narysuj taką ilość poszczególnych  figur, na ile wskazuje liczba na 

górze. Zwróć uwagę na kolory. 



Oto nasze ulubione domowe zwierzątka. Spróbuj je nazwać. Jeśli nie pamiętasz jak się nazywają, 

wróć do początku zajęć. Sądzę, że już wiesz. Połącz teraz zwierzęta z  domkiem w którym mieszkają. 

                                                            

                                          

                                               

                                                    



 Teraz pora na ćwiczenia. Wypowiedz parę razy litery a, o, u, e, y, najpierw powoli a potem coraz 

szybciej. Po ćwiczeniu, poproś mamę o przeczytanie poleceń do dalszych ćwiczeń. Powodzenia!

 Jak zły pies- unieś górną wargę tak, by zęby były widoczne i udawaj warczenie – wrrrr, wrrrrr.

Jak rybka, złącz usta, wysuń je do przodu i prześlij parę buziaków mamie albo tacie.

Jak chomik, który je – wypchnij policzki raz z lewej, raz z prawej strony.



Jak kanarek- złącz usta i wysuń je daleko do przodu tak, by utworzyły dziubek.

                                                                                                                   Opracowała: Marzena Marcjasz

Witam Cię!

 Proszę skopiować link i ćwiczyć ze mną!

Poniżej link do zajęć wf na dziś:

https://autyzmopole.pl/?p=12981

                                                                                                                                                                                      

Opracowała: Agnieszka Kowalczyk 

https://autyzmopole.pl/?p=12981

