
Czwartek, 08.04.2021r.

Temat dnia: Co robi na wsi świnka, zaśpiewa każda dziecinka.

Rozpocznijcie dzień od gimnastyki. Oto propozycje zabaw ruchowych:

„ Kura na grzędzie”-( potrzebny będzie kawałek grubego sznurka, który rozkładacie 
dziecku na środku pokoju)Dziecko spaceruje swobodnie,obie ręce zgięte w łokciach,
dłonie dotykają barków( naśladują skrzydełka). Na hasło mamy: kura na grzędę- 
dziecko staje na sznurku, obejmując go palcami stóp. Zabawę powtarzajcie 
kilkakrotnie. 

„Gąski do domu”- zabawcie się wspólnie z rodzicami oraz rodzeństwem.
                              Tą zabawę dobrze znacie.  

– Gąski, gąski do domu!
– Boimy się.
– Czego?
– Wilka złego.
– A gdzie on jest?
– Za górami, za lasami...
– Gąski, gąski do domu!

 „ Piórko”- połóżcie na dłoni piórko lub kawałek chusteczki do nosa (wystarczy jedna 
jej cieniutka warstwa) i próbujcie je zdmuchnąć. Następnie połóżcie  piórko na 
podłodze ,wykonując klęk podparty,uginając łokcie  dmuchajcie na nie. Podążajcie za 
przesuwającym się piórkiem.

„Kaczuszka i lis”- Kaczuszki stają na przeciwko lisa. Lis może poruszać się tylko
w poprzek pokoju krokiem dostawnym. Na hasło: start kaczuszki przebiegają na 
drugą stronę, tak by uciec liskowi. Jeśli lisek złapie kaczuszkę, zamieńcie się rolami. 
Zabawę powtórzcie kila razy. 

A teraz zabawa : „ Zwierzęcy chór”- rozdajcie domownikom sylwety zwierząt z 
gospodarstwa( wykorzystajcie obrazki lub zabawki), aby każdy wiedział jakim 
zwierzątkiem będzie. Wybierzcie dyrygenta,który będzie wskazywał kto śpiewa w 
danej chwili. Posługując się odgłosami zwierząt,zaśpiewajcie na melodię: „ Panie 
Janie”. 

Posłuchajcie wiersza. O czym on jest? Gdzie mieszkają świnki? Kto daje świnkom 
jeść?  Jak wyglądają? Kiedy jest najweselej w chlewiku? 



              „ Świnki”

Za stodołą w małym chlewie
mieszka sobie świnek sześć.
Co dzień rano im w korytku
gospodyni daje jeść.

Cztery krótkie, grube nóżki,
śmieszny ryjek, oczka dwa
i ogonek zakręcony
każda śliczna świnka ma.

Najweselej jest w chlewiku,
gdy maciorka dzieci ma. 
Ile kwiku, ile krzyku! 
Świnka o prosiaczki dba. 

Posłuchajcie piosenki o „Trzech świnkach”. Jeśli wam się spodobała ,posłuchajcie 
jeszcze raz.  https://www.youtube.com/watch?v=toh28bZ-6aw

Ostatnią propozycją zabawy na dziś będzie „ Portret świnki”
Może zadanie ułatwi wam wierszyk. 
Słuchajcie i rysujcie.
 
  
„Świnka”- Wanda Szumanówna

To będzie świneczka.
Brzuszek jak beczka,
ogon zakręcony, ryjek przytępiony,
ucho, oko...,nóżki małe...
i zwierzątko jest już całe!  

Jeśli chcecie zrobić  swoją własną pracę plastyczną, której bohaterką bedzie świnka
zapraszam do zabawy i czekam na gotowe prace. Miłego dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=toh28bZ-6aw

