
17.04.2020r. piątek  

Dzień dobry Wszystkim! 

Serdecznie zapraszam na kolejne zajęcia ze zwierzątkami wiejskimi. Dzisiaj poznamy świnkę. 

                                                         

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Pytamy dziecka czy świeci słońce? Czy pada 

deszcz? Czy są chmury na niebie? Itp. 

3.Dziś jest piątek. Ten dzień oznaczony jest kolorem żółtym. Proszę poszukać wraz z dzieckiem koloru 

żółtego  w swoim otoczeniu, na ubraniu. 

4. Oto wesołe zagadki o śwince: 

a) „Nóżki ma krótkie, ma i ryjek, 

a do tego grubą szyję. 

Bardzo małe ma kopytka. 

Jeść jej dają do korytka.” 

b) „Możesz spotkać ją w chlewiku, 

bo podobno jest brudaskiem. 

Łatwo poznasz ją po kwiku, 

zanim zrobią z niej kiełbaskę”.  

 



Świnka jest zwierzątkiem żyjącym na wsi. Ludzie hodują świnki, aby mieć z nich mięso. Proszę dać 

dziecku do spróbowania wędliny jakąkolwiek posiadają Państwo w domu.  

Psc-y  ze zwierzętami z  gospodarstwa wiejskiego znajdują się w załączniku. 

A teraz posłuchajmy jak „mówi” świnka: 

Odgłos świnki: https://www.youtube.com/watch?v=Kqa7Or65RCU  

Jeśli mają Państwo w domu maskotkę świnkę lub figurkę to proszę pokazać ją dziecku i omówić jej 

wygląd. Dziecko niech dotknie poszczególnych części ciała zwierzęcia. A rodzic komentuje np. Tak, 

teraz dotykasz głowy świnki. Tu są jej nogi, a tu uszy, tu ogonek itd.  

5. Praca plastyczna.  

 Fot. pedagogpisze.pl 

Potrzebne będą: 

-Talerzyk papierowy (lub wycięte koło z kartki bloku technicznego) 

- różowa bibuła, wycinanka, itp. (porwać na kawałki) 

- nożyczki 

- klej 

- mazak czarny 

- wycięte różowe uszy i nosek świnki 

Na talerzyk dziecko (same lub z pomocą) przykleja kawałki różowej bibuły (wycinanki). Następnie 

przykleić uczy i nos świnki. Oczy należy narysować czarnym mazakiem.  

I świnka gotowa! 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqa7Or65RCU


Zachęcam do wysyłania swych prac oraz zdjęć podczas pracy dziecka na nasz adres poczty 

internetowej: domowo393@gmail.com 

Pozdrawiam, Sabina Makowska 
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