Kochane Świetliki,
październik jest Międzynarodowym Miesiącem Dobroci dla Zwierząt. Data ta jest związana
z rocznicą śmierci św. Franciszka z Asyżu, uznawanego przez Kościoły chrześcijańskie za patrona
zwierząt.
Światowy Tydzień Zwierząt ustanowiony jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi do
zwierząt i uświadomienia człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje
prawa.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce prawie
dwadzieścia lat temu. Podczas Światowego Tygodnia Zwierząt organizacje zachęcają do adopcji
zwierząt, uświadamiają ludziom, co czeka bezdomne zwierzęta, jakie są zagrożenia dotyczące
zwierząt i tych domowych i tych żyjących na wolności.
Poniedziałek 19.10.2020
Temat : Nauka piosenki „Jak rozmawiać trzeba z psem”
https://www.youtube.com/channel/UCfhlZKevccETBEcAIL-D0yw
Wtorek 20.10.2020
Temat: Krzyżówka o zwierzętach
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Pływa w akwarium
Pięknie śpiewający żółty ptaszek
…….morska – kuzynka chomika
Lubi serek
Falista lub nimfa
Marchewka i sałata to jego przysmaki
Najlepszy przyjaciel człowieka
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Hasło : (j. ang.) ………………………… - (j. pol.) …………………………….

rozwiązanie krzyżówki : ryba, kanarek, świnka, mysz, papuga, królik, pies
hasło: ANIMALS

Środa 21.10.2020
Temat: Praca plastyczna - „Moje zwierzątko domowe”.
Wykonaj pracę wg. Instrukcji :
https://www.youtube.com/watch?v=wWRbrrCzZZQ
Czwartek 22.10.2020
Temat: Ćwiczenia w pięknym czytaniu – wiersze o zwierzętach.
Czy pies stary, czy kot młody,
marzy im się prócz swobody
pełna miska, pełna mleczka,
i przepyszna wręcz kosteczka.
Ciepły kocyk, sucha buda,
a i kasza niezbyt chuda...
Więc dlatego ogłaszamy!
Wielce nam szanowna Pani,
Wielce nam szanowny Panie'
Wielką akcję - DAROWANIE!
Ryż, makaron oraz kasza,
niech się im do brzuszków wprasza,
Sucha karma także w modzie,
i zapomną wnet o głodzie.
Karme proszę także z puszki,
by napełnić puste brzuszki.
Pamietajcie o kocyku,
ciepłym swetrze lub ręczniku.

Dla kotka i pieska,
co w schronisku mieszka!
Wiewióreczka
Raz wiewiórka mała, po drzewie skakała
bo zgubiła swoja dziuplę,
w której cos tam miała.
Biega, skacze, dziupli szuka,
gdzie sie zapodziała?

Mały piesek, obok kotka
chodził blisko obok płotka.
Pis niegrzeczny albo zły
Szczerzył tylko swoje kły.
Kotek za to , moi mili
Sierść swą puszył w każdej chwili

O CHOMIKU MECHANIKU I ROPUCHY WIELKIM KRZYKU!
Eustachy - chomik mały
- lubił chodzić na piechotę,
w kołowrotku wciąż się kręcił,
bo go ruch ten bardzo nęcił.
Jego mama się dziwiła,
że od tego obracania
nie miał mdłości , bólu głowy
ani nawet w nogach chwiania.
"Gdy dorośnie , jaki będzie?
Zachwyt wzbudzi , smutek sprawi?
Czy wciąż czas tak bardzo cenny
na kręceniu będzie trawił?"
Tak od rana do wieczora
zamartwiali się rodzice.
Niepotrzebnie - został chomik
najsłynniejszym mechanikiem.
Wciąż z ochotą się przechadzał
po przekładniach , urządzeniach

i naprawiać chciał bez przerwy,
by nie wzięto go za lenia.
Schudł okropnie od tej pracy,
bo marchewkę chrupał rzadko.
Za to pochwal słuchał ciągle,
w zachwyt wszystkich wprawiał łatwo.
Dnia pewnego ktoś przyjechał
i schrypniętym wołał głosem,
że chrzęści coś w silniku olej wysechł albo gorzej.
Nasz Eustachy chce mu pomóc niechby przybysz jechał dalej.
"Chętnie zmierzę się z awarią
i nie będę zwlekał wcale".
Jeśli spodobały się Wam te wierszyki to zajrzyjcie tu:
http://www.klamerka.pl/128-1-o,zwierzetach.html

Piątek 23.10.2020
Temat: oglądanie filmu „Wicher”
https://www.youtube.com/watch?v=o2THnzYWAeU

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrówka i szybkiego powrotu do szkoły :
wychowawczynie świetlicy

