Zapraszamy Was do wysłuchania i zaśpiewania
piosenki pt. „Konik” z repertuaru Śpiewające
Brzdące:
LINK:https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk
https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk
Tekst piosenki:
1. Mam konika z podkowami
Konik stuka kopytkami
Patataj, pa-ta-taj
Ref: Wio koniku, patatataj, patatataj
Kopytkami dla mnie graj, dla mnie graj / x2
2. Stuka konik kopytkami
Słonko świeci promyczkami
A ja jadę w siną dal
Patataj, patataj
Ref: Wio koniku, patatataj, patatataj
Kopytkami
kami dla mnie graj, dla mnie graj / x2

Dzisiaj proponujemy Wam jedno ze zbioru 10
opowiadań o koniach, konikach i kucykach
Renaty Piątkowskiej. Wszystkie opisane przez nią
historie
istorie wydarzyły się naprawdę. A bohater
każdej opowieści - kary, siwy albo gniady,
oprócz końskiej siły i szybkich nóg ma swój rozum
i wielkie serce. O przeczytanie opowiadanie pt.
„WIERZGAJ” poproś swojego tatę, bo po
zakończonej historii przekonasz się, że tatuś
będzie Ci bardzo potrzebny 

Renata Piątkowska

WIERZGAJ
Jest coś takiego w konikach na biegunach, że dzieci od razu chcą
wdrapać się na ich grzbiet i zanurzyć paluszki
w mięciutkiej grzywie. Nie obejdzie się też bez
głaskania, poklepywania i tarmoszenia za ogon. A gdy
konik się rozkołysze, wystarczy przymknąć na chwilę
oczy, by poczuć się jak najprawdziwszy rycerz, kowboj
albo Indianin. Mateusz najczęściej w ogóle nie
schodziłby ze swojego rumaka. Nazwał go Siwek, bo
konik był cały biały jak broda dziadka, tylko g
grzywę
miał szarą, ale za to pięknie pofalowaną.
pofalowaną Karmił Siwka
na niby kostkami cukru i pochylając się raz do przodu,
raz do tyłu, galopował, pokrzykując:
- Wio, koniku! Wio!
Konik błyskał szklanym okiem i bujał się z całych sił. Mateuszek popędzał
go, wymachując wielką
wielką, drewnianą łyżką. Był pewien, że
e tak właśnie robią
prawdziwi kowboje. Marzył o tym, żeby jego koń
końbył
był choć trochę dziki, żeby
kopał, parskał i stawał dęba. Ale Siwek nie chciał szaleć i skakać po całym
pokoju, tylko uparcie
e kołysał się w kkącie pod oknem. To i tak było lepsze niż
zabawa małymi plastikowymi konikami, które trzeba było trzymać w ręce
i przesuwać po podłodze, postukując kopytkami. Można było przy tym
powtarzać: „patataj, patataj”. Mateusz miał też jednego konika ze szkła,
któremu
mu pękła szklana pupa. Stał teraz na półce obok kolorowych koników
z plasteliny. Te, co prawda, nie mogły się rozbić, ale Mateusz ulepił im duże,
okrągłe brzuchy, krótkie, grube nóżki, tak że z daleka wyglądały trochę jak
hipopotamy. A kiedy podczas zabawy zbyt mocno ściskał je paluszkami,
zamieniały się w śmieszne kulki z ogonkami. W porównaniu z nimi konik na
biegunach był jednak fajniejszy, nawet jeśli nie brykał i nie przeskakiwał
przez stoły i krzesła.
Pewnego razu Mateuszek jak zwykle kołysał się na Siwku. Jak na
prawdziwego kowboja przystało, miał za paskiem dwa pistolety, a na
głowie stary kapelusz dziadka z szerokim rondem. Wymachiwał w powietrzu
paskiem od szlafroka, udając, że łapie na lasso dzikie bizony. Polowanie
trwało w najlepsze, bizony uci
uciekały
ekały w popłochu, a największy schował się
za szafą, gdy nagle
agle Mateusz zobaczył w pokoju kkonika
onika w paski.
paski Tak
naprawdę to do pokoju wszedł tata w pasiastej piżamie. Na czworakach
zaczął zbierać rozsypane po dywanie spinacze
spinacze.. Kiedy tak klęczał
pochylony, w oczach
czach Mateusza wyglądał jak najprawdziwszy koń.

Mateuszek
uszek w jednej chwili porzucił SSiwka
iwka i wdrapał się na ciepły, szeroki
grzbiet. Lasso zamieniło się w koński ogon
ogon,, który przypiął tacie agrafkę do
piżamowych spodni.
- Dobry konik, dobry – powiedział, poklepując tatę po głowie.
Uznał, że jego nowy koń będzie nazywał się Wierzgaj i stosownie do
swojego imienia zacznie zaraz podskakiwać i miotać się na wszystkie strony.
Żeby go do tego skłonić, okładał Wierzgaja po bokach wielką, drewnianą
łyżką i cmokał zachęcająco. Na nic zdały się protesty taty
taty, który upierał się,
że
e nie jest koniem. W końcu zrozumiał, że
e nie ma racji, zarżał,
zarż
stanął dęba
i ku radości Mateuszka ruszył galopem przez pokój. A gdy przeskoczył przez
rozrzucone po podłodze klocki, dostał w nagrodę kostkę cukru. Mateusz
nie mógł się nachwalić swojego konia, który skręcał i zatrzymywał się na
zawołanie. Ale najbardziej się cieszył, kiedy Wierzgaj znienacka brykał
i próbował go zrzucić.
- A teraz pobawimy się w wyścigi – zarządził Mateusz.
- Zadzwonię
dzwonię do Bartka, żeby przyszedł ze swoim tatą. Bartek pojedzie na
nim, a ja na tobie. Będzie super! Na pewno wygramy!
Trudno w to uwierzyć, ale Wierzgaj nie chciał się ścigać. Zrzucił swojego
jeźdźca i tak długo go głaska
głaskał,
ł, dopóki Mateusz nie obiecał, że
ż przesiądzie
się z powrotem na Siwka. Nie miał wyjścia, musiał tak zrobić, bo wiadomo,
że łaskotki i chichoty są w jakiś dziwny sposób połączone z niedającymi się
zatrzymać sikami i im więcej śmiechu, tym prędzej może dojść do
katastrofy. A przecież takie rzeczy nie przytrafiają się kowbojom. Za to
Wierzgaj, kiedy już się wyprostował i znowu był tatą, obiecał, że jak
Mateuszek trochę podrośnie, to wybiorą się do stadniny i tam będzie mógł
jeździć na prawdziwym kucyku. Teraz Mateusz czeka, aż urośnie i ma
nadzieję,
dzieję, że ten prawdziwy koń będzie choć trochę podobny do
Wierzgaja.

A teraz wskakuj na swojego konia i wio
wio! galopem przez salon 
I pamiętaj o kostce cukru 

LINK:https://ciekawe.org/2018/09/13/5
https://ciekawe.org/2018/09/13/5-nieoczywistych-ciekawostek
ciekawostek-o-koniach/
Człowiek udomowił konia 3,5 tysiące lat p.n.e.
w Kazachstanie, jedyna dzika nadal rasa to koń
Przewalskiego.
skiego.
Koń jest ssakiem nieparzystokopytnym, do tej
samej rodziny należą osły, tapiry, nosorożce i zebry.
Ciąża u samic trwa 11
11-12
12 miesięcy, a nowo
narodzony źrebak od razu stawia pierwsze kroki.
Na świecie obecnie istnieje 4150 ras koni, każda
z nich charakteryzuje się innymi cechami
fizycznymi takimi jak masa, wysokość, budowa
poszczególnych części ciała. Najmniejsze konie
to kucyki, największe zimnokrwiste konie rasy
belgijskiej oraz Shire – ważą nawet 1000kg i mierzą
2 metry.

Rozróżniamy 3 typy poruszania się koni: stęp –
wolny, kłus – szybszy i galop – najszybszy, podczas
którego w pewnym momencie wszystkie 4 kopyta
są nad ziemią, a koń biegnie z prędkością 50 km
na godzinę.
Konie są bardzo inteligentne, jeżeli są dobrze
traktowane przez swojego właściciela
odwzajemniają się im przyjaźnią do końca życia.
Średnia długość życia koni to 25
25-35
35 lat, zdarzają się
oczywiście odstępstwa od tej reguły. Najstarszy koń
Old Billy miał 62 lata.

Specyficzna budowa końskiej czaszki, w której
gałki oczne są umieszczone po bokach umożliwia
mu widzieć pod kątem 300 stopni, czyli koń widzi
wszystko wokół głowy.
Koń śpi w pozycji stojącej – umożliwia mu to
budowa stawów kolanowych, które blokuje
podczas odpoczynku.
Mózg tego dużego ssaka jest dwa razy mniejszy od
mózgu człowieka.
Popularne przys
przysłowie
łowie mówi: „Darowanemu
koniowi nie zagląda się w zęby” – rzeczywiście ten
kto kupował konia po uzębieniu mógł ocenić wiek
i stan zdrowia zwierzęcia.

Koń od czasu udomowienia był najbardziej
popularnym zwierzęciem pociągowym w historii
ludzkości, a do czasu wynalezienia auta
znakomitym środkiem lokomocji.
Koń może się urodzić z maścią siwą tylko wtedy,
gdy jedno z rodziców było siwe.
Konie, które lekko podszczypują się wzajemnie,
są zwykle dobrymi przyjaciółmi. Jest to jedno
z zachowań
ań społecznych koni, związane
z wzajemnym pielęgnowaniem sierści i skóry.
Dawni rycerze na lewym boku nosili miecz, który
przeszkadzałby,
rzeszkadzałby, gdyby wsiadali na konia z prawej
strony; przyzwyczajenie
zyzwyczajenie z czasem stało się tradycją
i do dziś wsiadamy na konia z lewej strony.

NÓG…
kiedy
dy koń unosi tylną nogę kuląc przy tym uszy, jest to
ostrzeżenie że chce nas kopnąć. Czasami jednak robi to
tylko po to, by odgonić jakieś gryzące go owady,
jednak wtedy nie powinien kulić uszu...
Podnoszenie nogi lub gdy koń jest w boksie to
uderzanie nią o drzwi boksu. Na ogól występuje,
gdy koń chce coś dobrego
(np. gdy inny koń coś dostaje, a on nie... ).
Natomiast
ast grzebanie w ściółce, błotku itp. oznacza,
że konik zaraz będzie się tarzać. A w zimi
zimie
e w śniegu:
szukanie pożywienia lub tarzanie.

PYSKA I CHRAP...
Gdy koń ma mocno zamknięty pys
pysk
k
oznacza to, że jest na czymś skupiony
( mogą to być np. niepokojące go
lub Twój głos).

dźwięki

Gdy koń szeroko otwiera pysk (wyszczerzone zęby)
i nim kręci to po porostu ziewa.
Gdy koń otwiera
iera pysk i podwija górną wargę, sprawdza
dokładnie zapachy w powietrzu.

GŁOWY I SZYI ...
Uderzenie głową: jest pewną
oznaką agresji i koń w ten sposób
daje nam ostrzeżenie.
Często gdy kucamy przed koniem
on za nami opuszcza głowę. Gdy
to robi chce lepiej widzieć co sie
przed nim znajduje.
Gdy koń wysoko wyrzuca głowę to
znaczy, że jest on przestraszony np.
kiedy wykonamy nagły ruch...
Odwracanie głowy w drugą stronę od czegoś: koń nie
jest tym zainteresowany i nie chce w niczym
uczestniczyć.

OGONA ...
Postawiony podczas kłusa, galopu oznacza podniecenie.
Gwałtowne machanie ogonem oznacza zdenerwowanie,
a gdy jest ono spokojne np. podczas lata, to konik
odgania od siebie muchy...

DŹWIĘKU ...
Gdy koń rży, to daje sygnał innym
koniom, np. hej wy, ja jestem tu,
a wy gdzie?
Gdy koń widzi swojego przyjaciela
daje mu sygnał cichym rżeniem lub
parskaniem, to tak jakby mówił:
fajnie, że jesteś.

.
– to niewątpliwie
iewątpliwie niezwykły i piękny przyjaciel

człowieka. Dawniej pomagał mu w ciężkiej pracy na roli,
brał udział w wojnach oraz służył jako środek transportu.
Jego ogromną siłę
iłę wykorzystywano w kopalni, inteligencję
i czar w pokazach cyrkowych. Dziś to urocze zwierzę
obecne jest w sporcie, pomaga w terapii dzieci chorych,
albo po prostu jest hodowane dla samego jego piękna.
Jak koń wygląda zależy od jego umaszczenia, czyli barwy
sierści, ogona i grzywy, c
co
o jest uwarunkowane
genetycznie.

KASZTANOWATA -koń ma rudobrązową lub żółtorudą
sierść, ogon i grzywę w tym samym kolorze lub jaśniejszą.

KARA-koń jest całkowicie czarny, grzywa i ogon też
w tym samym kolorze.

GNIADA – zwierzę ma sierść brązową od jasnej po
brunatną, aż do czarnej, grzywa, gon i dolne odcinki
kończyn w kolorze czarnym.

W tym tygodniu oprócz spacerów na świeżym powietrzu,
zachęcamy Was też do ćwiczeń w domu, bo przecież jak
KONIKI LUBICIE RUCH
RUCH

 W-F w domu też jest możliwy, co udowadnia Pan
Tomek i jego propozycję aktywności ruchowej.
Zapraszamy do zabawy szczególnie młodsze dzieci:

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ
 Dla starszych też mamy w
w-f - zmęcz się i ćwicz
oglądając filmik:

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g
 A może lubicie ćwiczyć tańcząc? To zapr
zapraszamy Was
na ZUMBĘ:

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

RODZINNE ZMAGANIA Z PIŁKĄ I GUZIKAMI
GUZIKAMI
 Na pewno czujecie już zmęczenie. To świetnie.
Proponujemy
Wam na
koniec kilka
zabaw
z rodzeństwem lub rodzicami.
ĆWICZENIE I
 Zabierzcie do tego dowolną piłkę:
 Wyrzuć piłkę w powietrze lewą ręką i złap ją prawą.
 Rzuć piłkę o ścianę, obróć się raz dookoła własnej osi
i złap piłkę.
 Stojąc plecami do ściany, rzuć piłkę o ścianę, obróć
się i złap piłkę.
 Odbijaj piłkę prawą pięścią.
 Odbijaj piłkę lewą pięścią.
 Odbijaj piłkę złożonymi dłońmi.
ĆWICZENIE II
 Do tej zręcznościowej gry potrzebne są stare guziki.
Rysujemy koło na ziemi, przyklejamy je taśmą lub po
prostu robimy ze sznurka koło wielkości dłoni. Koło
ustawiamy 30 cm od ściany lub muru. Każdy gracz
otrzymuje taką samą liczbę guziczków. Osoba, której
kolej wypadła rzuca jednym ze swoich guziczków
w ścianę z odległości 1 m i obserwuje, jak guzik
odbija się od ściany i uderza w ziemię. Jeżeli wpadnie
do okręgu, gracz może zebrać wszystkie guziki, które
leżą na ziemi w pobliżu okręgu. Wygrywa osoba, która
po 10 lub 15 rundac
rundach
h zgromadzi najwięcej guzików.

BAWCIE SIĘ DOBRZE
DOBRZE

UMYSŁOWE GRY I ZABAWY Z NASZYMI
UKOCHANYMI KONIKAMI
KONIKAMI


 A teraz, po intensywnej gimnastyce pora na chwile
relaksu intelektualnego . Poniżej podajemy Wam
kilka adresów internetowych, gdzie znajdziecie
ciekawe i wesołe gry o koniach:

-www.gra.pl/gra/skokowisko
www.gra.pl/gra/skokowisko-2

- www.gra.pl/gra/horse
www.gra.pl/gra/horse-rancher
- www.gra.pl/gra/swiat
www.gra.pl/gra/swiat-puzzli-konie
- www.learningapps.org/2396873
- www.learningapps.org/817208

DO DZIEŁA MALI MISTRZOWIE
MISTRZOWIE

CZY
ZY WIECIE, ŻE ISTNIEJE DUŻO SYNONIMÓW,
CZYLI SŁÓW, KTÓRYMI MOŻNA ZASTĄPIĆ NAZWĘ
TEGO PIĘKNEGO ZWIERZĘCIA?

Pamiętajcie, że dane słowo musi odpowiadać
kontekstowi (znaczeniu treści) zdania,
w którym jest użyte!

UWAGA,
UWAGA,SĄ SPECJANE SŁOWNIKI SYNONIMÓW,
SYNONIMÓW
W KTÓRYCH MOŻECIE ODNALEŹĆ POTRZEBNE SŁOWO.
My skorzystaliśmy z internetowego słownika synonimy.pl –
to słownik synonimów rekomendowany przez prof. Jerzego Bralczyka.

KOŃ - konik, koniczek, koniś, konisko, rumak,
mustang, wierzchowiec
wierzchowiec, ogier, bucefał,
bucefał źrebak,
źrebię, źrebaczek, pony, kuc, kucyk,, bułanek,
dzianet, perszeron, kobyła,,
klacz, chabeta
chabeta, szkapa, szkapina,
kapina,
wyścigowiec, człapak, stępak, kłusak, rysak.
A TERAZ WYZWANIE: TRENING PAMIĘCI – spróbujcie zapamiętać jak
najwięcej słów, które są synonimami słowa koń.
Pobijajcie swoje własne rekordy.

