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Temat kompleksowy: NASI ULUBIEŃCY 

Nasz dzisiejszy temat dnia: Psy i pieski 

1. Na początek posłuchajcie proszę opowiadania Agnieszki Galicy pt: „Zwierzaki” 

Pewnego dnia Martynkę przyprowadziła do przedszkola babcia. A razem z babcią przyszedł 

pies.  

Babcia kazała mu siedzieć i czekać przy furtce do ogródka, ale po chwili pies już biegał 

między przedszkolakami. 

- Jaki śliczny! – cieszyły się dzieci. 

- Jak on się nazywa? – zapytał Franio. 

- Czy mogę go pogłaskać? – poprosiła Ola. 

Jeż Julek schował się w kąciku, bo troszkę bał się takiego wielkiego zwierzaka. 

- Bardzo przepraszam – tłumaczyła się babcia Martysi – ale czasami on nie chce słuchać. 

Mówiłam, żeby został przy furtce… 

- Nic nie szkodzi – powiedziała pani Paulina i pomogła złapać smycz, z którą psiak biegał. 

- Miło mieć w domu zwierzaka – mówiła babcia – ale czasami jest z tym sporo kłopotów. 

Trzeba wychodzić na spacery, pamiętać o karmieniu, sprzątaniu i jeszcze trzeba psa nauczyć 

dobrego zachowania, a to nie jest takie proste. 

- Szkoda, że już sobie idzie – narzekał Franio. – Chciałbym też mieć psa, ale mama mówi,  

że jeszcze jestem za mały. 

- A moja mama powiedziała, że kiedyś kupi mi kotka – wtrącił Bartek. 

- Ja też bym chciała mieć swoje zwierzątko – rozmarzyła się Asia. 

- Słyszeliście, co mówiła babcia Martynki? – spytała pani. – Gdy ma się w domu jakieś 

zwierzę, trzeba o nie dbać: co dzień pamiętać o sprzątaniu, karmieniu, bo taki domownik to 

nie jest zabawka. 

- Ja bym pamiętał o wszystkim – zapewnił Bartek. 

- A kto zapomniał wczoraj o nakarmieniu rybek w naszym akwarium? – spytał jeż Julek, 

wychodząc z kącika. – Wieczorem, gdy już poszliście do domu, patrzyły na mnie przez 

szybkę i śpiewały taką smutną rybią piosenkę: 

 Dzieci o nas zapomniały, tralala, tralalala. 

Poszły sobie, jeść nie dały, tralala, tralalala. 

- Julek ma rację – powiedziała pani. – Zapomnieliśmy wczoraj o naszych rybkach. To 

naprawdę wstyd. 

I dzieci pobiegły wsypać do przedszkolnego akwarium karmę dla rybek. 

 

Po przeczytaniu opowiadania porozmawiajcie Państwo z dziećmi na temat jego treści 

- Kto razem z babcią Martynki przyszedł do przedszkola? 

- O czym trzeba pamiętać, kiedy ma się w domu zwierzątko? 

- Jak wy opiekujecie się swoimi pasami? 

 

 

 

 

 

 

 



2. Popatrzcie jakie akcesoria są potrzebne psom. Ci z Was , którzy mają psa, na pewno w 

domu mają jeszcze inne akcesoria 

 

 

3. Posłuchajcie teraz piosenek  

•  możecie spróbować je zaśpiewać, zatańczyć 

Natalia Kukulska - Puszek Kłębuszek link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJLFvAe3tSY  

FASOLKI - Kundel Bury link: 

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

 

Pieski małe dwa link:  

 https://www.youtube.com/watch?v=b0iMFXrR-uw  
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4. Czym mogą zajmować się psy, komu pomagają? Popatrzcie czym może zajmować się pies, 

obejrzyjcie planszę edukacyjną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Popatrzcie teraz na poniższą plansze i postarajcie się zapamiętać „Jak zachować się wobec 

ataku psa” 

 



6. W dowolnej chwili lub przed snem zrelaksujcie się przy bajeczce - Marta mówi - „Marta w 

schronisku): 

Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=vpJi55kbrrw  

7. Na zakończenie wykonajcie proszę ćwiczenie na spostrzegawczość. Połącz pieski z ich 

cieniami. 

 

 

 

Pozdrawiamy 

P. Monika i p. Paulina 

https://www.youtube.com/watch?v=vpJi55kbrrw

