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Dzień Dobry Kochane „Misie”. W związku z przejściem na nauczanie zdalne zapraszam Was
i Waszych Rodziców do wspólnej zabawy.
Dzisiaj mieliśmy obchodzić w Naszym Przedszkolu „Dzień Kundelka”.
W zaistniałej  sytuacji  zapraszam do skorzystania  z  propozycji  przedstawianych  na naszej
stronie internetowej.

1. Posłuchaj wiersza pt. „Kundelek” M. Majewskiej.
Chodzi kundelek po ulicy
i smutnym okiem zerka.
Kto mu uchyli drzwi do domu,
kto przygarnie kundelka?
Szczęśliwy piesek domek będzie miał,
zaszczeka radośnie: hau, hau, hau, hau.

2. Zabawa ruchowa „Psie spacery”.
Do zabawy przygotuj: po 3 małe ręczniki lub ściereczki bądź gazety. 
Jedne  z  wymienionych  przedmiotów  rozłóż  na  dywanie:  3  ręczniki  lub  3  ściereczki  
bądź 3 gazety. 
Na hasło rodzica:
- ,,Piesek idzie na spacer” – dziecko maszeruje po pokoju,
- „Piesek do budy” – dziecko wskakuje do „budy” (np. na ręcznik).
Zabawę powtarzamy trzy razy.

3. Posłuchaj piosenki „Kundel bury”.
Spróbuj zaśpiewać razem z Rodzicem.
https://www.youtube.com/watch?v=v2MnREgtAWQ

Gdy był mały, to znalazłem go w ogródku
i wyglądał jak czterdzieści dziewięć smutków.
Taki mały, taki chudy, nie miał domu, nie miał budy,
więc go wziąłem, przygarnąłem, no i jest.

Ref. Razem ze mną kundel bury,
               penetruje wszystkie dziury.
               Kundel bury, kundel bury,
               kundel bury, fajny pies./ x2

https://www.youtube.com/watch?v=v2MnREgtAWQ


Gdy jest obiad to o kundlu najpierw myślę,
gdy jest brudny to go latem kąpię w Wiśle.
Ma numerek i obrożę i wygląda nie najgorzej,
chociaż czasem ktoś zapyta: co to jest?

Ref. Razem ze mną…

Ludzie mają różne pudle i jamniki,
ale ja bym nie zamienił się tam z nikim.
Tylko mam troszeczkę żalu, że nie dadzą mu medalu
bo mój kundel to na medal przecież jest.

Ref. Razem ze mną…

4. „Kundelek na balu” – wykonanie maski.
Drogi  Rodzicu.  Wytnij  maskę  kundelka  i  wspólnie  ze  swoim  dzieckiem  pokoloruj  
wg własnego pomysłu. Kiedy maska będzie gotowa, przymocuj gumkę lub tasiemkę (możecie
wykonać kilka masek: dla dziecka, mamy i taty). Załóżcie maski na głowy i zapraszam Was
do wspólnego tańca przy piosence ,,Pieski małe dwa”
https://www.youtube.com/watch?v=b0iMFXrR-uw
 

https://www.youtube.com/watch?v=b0iMFXrR-uw

