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„Zwierzęta domowe” 

Dzień dobry :) 

1. Na początek zapraszam do wysłuchania opowiadania :) (Nagranie audio i teks 
opowiadania dostępny poniżej) 

A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- O czym było opowiadanie? 
- Czy właścicielka Azorka dobrze go traktowała? 
- Jak należy dbać o zwierzęta, które z nami mieszkają? 

2. A teraz czas na budowy z klocków! :) Każde zwierzę w domu powinno mieć swój kąt. 

Spróbuj wybudować z klocków domek dla pieska/kotka lub akwarium dla rybek. 

3. A teraz zapraszam Was do fantastycznej zabawy!! Czy chcecie zagrać na pianinie?  
 
Pod tym linkiem znajdziecie pianinko online:  
https://kidmons.com/game/piano-online/ 

Możecie zagrać dowolną, wymyśloną przez siebie melodię  Można również skorzystać z 
zapisu utworu „Wlazł kotek na płotek”, zakodowanego za pomocą kolorów (w załączniku). 

4. Zabawy logopedyczne – pora poćwiczyć nasze policzki i języczki 

 BARANKI - Jesteście barankami  - jaki odgłos wydają?  Pokażcie jak beczy baranek  
A teraz spróbujcie naśladować żucie trawy J 

 ZAJĄCZKI - Zamieńcie się w  pulchnego zajączka (nabierzcie powietrze w policzki), 
 a teraz w chudego zajączka (wypuście powietrze i wciągnijcie policzki, stwórzcie chudy 
„ryjek”) 

A teraz zagryźcie górne ząbki na dolnej wardze i zróbcie „króliczy uśmiech”J 

"NAKARM ZAJĄCZKA” materiały do zabawy (paszcza zajączka oraz marchewki dostępne w 
załączniku) 

5. Przed Wami pieski wykonane metodą stempelkową :)  
Wykonanie:  
- ołówkiem delikatnie szkicujemy zarys tułowia i głowy pieska 
- okrągłym pędzelkiem stemplujemy obrazek mieszając kolory według uznania 
- czekamy, aż praca wyschnie 
- cienkim pędzelkiem malujemy nos czarną farbą 
- małym pędzelkiem stemplujemy oczy czarną farbą 

https://kidmons.com/game/piano-online/


Potrzebne będą farby, kawałek gąbki, kartka z bloku i to dzieła! :) 

 

 

 

 

  



Opowiadanie: 
 
"Nazywam się Azorek. Jestem pieskiem, którego w życiu spotkało 
dużo złego. 
Moja pani kupiła sobie mnie na święta. Zapomniała, że jestem 
prawdziwy i traktowała mnie jak zabawkę. Czasami mnie przytulała, 
ale jak miała zły humor, to na mnie krzyczała. Często zapominała 
dawać mi pić i jeść. Jak skamlałem, to się jeszcze bardziej 
denerwowała i zamykała mnie w łazience lub na balkonie. Włączała 
głośno muzykę, a ja zasłaniałem łapkami uszka, bo mnie bardzo bolały 
i bałem się, że już nigdy po mnie nie przyjdzie. Moja Pani często 
zapominała wychodzić ze mną na spacer, więc nie miałem gdzie 
zrobić siku czy kupki. Zdarzało się, że nie wytrzymałem i załatwiałem 
się w salonie. Wtedy Pani mnie biła. A ja aż wyłem z bólu. Bardzo 
kochałem swoją Panią, ale ona chyba mnie nie. Chociaż pewnego dnia 
wzięła mnie na spacer. Tak się ucieszyłem! Merdałem ogonkiem, 
skakałem ze szczęścia. W pewnym momencie, Pani przywiązała mnie 
do drzewa i gdzieś poszła. Myślałem, że zaraz wróci, ale ona nie 
wróciła. Stałem przywiązany do tego drzewa, aż zrobiło się ciemno. 
Okropnie się przestraszyłem. Było mi bardzo zimno i byłem bardzo 
głodny. Musiałem chyba zasnąć, bo jak otworzyłem oczy było już 
jasno, a nade mną stała mała dziewczynka z tatą. Przyglądała mi się 
uważnie, a ja się schowałem za drzewo, bo nie znałem jej i się 
wystraszyłem. Ale tata dziewczynki podszedł do mnie powolutku i 
poczęstował mnie psimi przysmakami. Zjadłem je, bo w brzuszku 
strasznie mi burczało. Ten Pan mnie odwiązał i razem z dziewczynką 
zabrali mnie do swojego domu. I wiecie co się stało? Oni mnie 
pokochali! Opiekowali się mną, karmili, wyprowadzali na podwórko, a 
ja stałem się najszczęśliwszym pieskiem na świecie. 
I wiecie co sobie myślałem?? Że każde zwierzątko domowe powinno 
mieć tak dobrze, jak ja mam teraz." 
 

 


