
Wtorek, 5.05.

Dzień dobry!

 Dziękujemy za nadesłane piękne flagi. Jesteście bardzo kreatywni, wszystkie flagi wyszły piękne i 

oryginalne. Już niebawem do zobaczenia na naszej stronie. Dziękujemy za udział w konkursie. 

Dziś na nasze wiejskie podwórko zawita pięć małych świnek. Zapraszamy do zabawy.

Pięć małych świnek.

Potrzebne rzeczy: tablet z dostępem do youtube, symbole z załącznika, 5 kubków piasku z 

piaskownicy, 1 kubek i 3 łyżki skrobi kukurydzianej, pół łyżeczki płynu do zmywania naczyń, 1 

kubek wody, 1 łyżka oleju z drzewa herbacianego, pojemnik, talerzyk papierowy, farba w kolorze 

różowym, kartka z bloku technicznego w kolorze różowym lub koła origami, czarny marker, klej.

Zapraszam Cię do zabawy przy piosence. Dziś będziemy liczyć świnki.

Bawimy się przy piosence. Z załącznika wycinamy 5 świnek.  Połóżmy na narysowanym na kartce 

błotku lub skorzystajmy z dużego symbolu” błoto”. Na początku przed piosenką liczymy, ile jest 

świnek. W trakcie piosenki dziecko odczepia kolejne świnki (odkłada na bok) i przelicza razem z 

rodzicem, ile zostało świnek w błotku. W trakcie przeliczania pauzujemy piosenkę. Po przeliczeniu 

wracamy ponownie do słuchania jej.

https://www.youtube.com/watch?v=-b3X5DPCPLY Pięć małych świnek

https://www.youtube.com/watch?v=-b3X5DPCPLY


Świnki poszły spać. My teraz pobawimy się w błotku, które sami wspólnie zrobimy. 

Zapraszam!

Przepis na nasze błotko, czyli piasek kinetyczny:

-5 KUBKÓW PIASKU Z PIASKOWNICY

-1 KUBEK I 3 ŁYŻKI SKROBI KUKURYDZIANEJ

-PÓŁ ŁYŻECZKI PŁYNU DO ZMYWANIA NACZYŃ

-1 KUBEK WODY

-1 ŁYŻKA OLEJU Z DRZEWA HERBACIANEGO

Jak wykonać piasek zobaczą Państwo na filmie poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=G8HPENT3ieU Piasek kinetyczny

Poszukamy świnek w błocie?

Rodzic ukrywa w piasku pięć nakrętek po wodzie (najlepiej gdyby były różowe)- to bedą nasze 

noski świnek. Można na nich narysować dwa czarne kułeczka ( dziurki w nosie). Wspólnie 

szukamy świnek ukrytych w błocie. Następnie możemy znów je przeliczyć. Pokazujemy dziecku, 

że "pięć" to nasze pięć palców.

Zapraszam Cię teraz do zrobienia różowej świnki. 

Dziecko maluje ręką na różowo talerzyk. Rysujemy oczy. Wycinamy wspólnie koło z różowego 

papieru (to będzie nasz ryjek) ,rysujemy na nim dwa czarne koła (nos). Następnie wycinamy z 

różowego papieru uszy i nogi świnki, przyklejamy na wierzch talerzyka. Jeszcze zawinięty ogonek i

świnka gotowa.

https://www.youtube.com/watch?v=G8HPENT3ieU


Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

                                                                                  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


