
PONIEDZIAŁEK 20 KWIETNIA 2020 

Temat: W chlewiku. 
 

Dziś rozwiążemy zagadki, poćwiczymy język i wykonamy rodzinkę świnek. 

 

1. Rozwiązywanie zagadek. 

Odczytujemy dziecku zagadkę i prosimy, by wskazało odpowiedni obrazek. 

 

Każdy kojarzy ją z korytem. 

To zwierzę urocze, spokojne i skryte, 

różowe i czyste, a gdy spojrzysz na nie, 

powita cię zawsze uprzejmym chrumkaniem. 

(ŚWINKA) 

Po kąpieli błotnej 

świnki do niego wchodzą 

i wcale się nie martwią, 

że w nim nabrudzą. 

(CHLEWIK) 

 

         
 

    
STAJNIA                                  CHLEWIK 

           
KURNIK                                      NOWOCZESNY CHLEWIK 

 

Świnia domowa to zwierzę hodowlane. Jest ssakiem - po urodzeniu małe prosięta ssą mleko 

matki. Zwierzęta te hoduje się na mięso. Samica świni to locha, samiec to knur albo wieprz,    



a młode to prosię. Świnie mieszkają w chlewie. Dostają jeść w korytku. Są karmione 

specjalnymi mieszankami pasz. Przodkiem (czyli dalekim kuzynem) świni jest dzik. 

 

2. Praca plastyczna Wiosna na wsi. Rodzina świnek. 

Zachęcam do wykonania pracy plastycznej – karty do pracy z rysunkiem świnek                     

- dołączyłam razem do książek. 

3-latki 4-latki 

Do pracy potrzebne będą: karta nr 9 

(rysunek świnek), klej. 

Do pracy potrzebne będą: karta nr 25          

z rysunkiem świnek, kredki, klej, włóczka 

albo małe paski bibuły. 

Dziecko: 

- wypycha z karty nacięte obrazki świnek, 

- składa świnki wg instrukcji tak, aby można 

było je postawić, 

- nazywa każdą z nich według własnego 

pomysłu. 

Dziecko: 

- wycina z karty rysunki świnek i kończy 

kolorować je na różowo; 

- składa świnki wg instrukcji tak, aby można 

było je postawić; 

- przykleja świnkom ogonki z włóczki albo 

bibuły; 

- nazywa każdą z nich według własnego 

pomysłu. 

 

3. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Zachęcam do poćwiczenia z dziećmi. Demonstrujemy prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie. 

 

- Jedziemy na wieś – dziecko wibruje wargami – naśladuje samochód jadący na wieś. 

- Konik – dziecko naśladuje kląskanie konika. 

- Krowa – dziecko naśladuje ruchy żucia, poruszając dynamicznie żuchwą. 

- Kot oblizuje się po wypiciu mleka – dziecko przesuwa językiem po górnej i po dolnej 

wardze, przy szeroko otwartej jamie ustnej. 

- Pies gonił kota i bardzo się zmęczył – dziecko wysuwa język na brodę i dyszy. 

- Świnka – dziecko wysuwa wargi mocno do przodu, naśladuje ryjek świnki. 

- Myszka bawi się w chowanego – dziecko wypycha policzki czubkiem języka od wewnętrz-

nej strony: raz z jednej, raz z drugiej strony; 

- Miotła – dziecko naśladuje gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od jed-

nego do drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach. 

 

4. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie utworu B. Szelągowskiej Marsz do wiosny. 

Odczytujemy dziecku wiersz. 

B. Szelągowska 

Marsz do wiosny 

Idzie gąska po podwórku. 

Za nią gąski – jak po sznurku. 

Idą zgodnie i gęgają, 

za swą mamą powtarzają. 

- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

Mama gąska zagęgała, 

bo przywitać wiosnę chciała. 

Małe gąski też gęgały, 



wiosnę także witać chciały. 

- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

Nagle kogut ścieżką wąską 

przybiegł za ostatnią gąską. 

Gęgać nie potrafi wcale, 

za to pieje doskonale! 

- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

Nawet kotka, choć ciut głucha, 

też muzyków chce posłuchać. 

- Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

Kto melodię taką zna? 

 

Po odczytaniu wiersza pytamy dziecko: 

- Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę? 

- W jaki sposób to robiły? 

Następnie ponownie odczytujemy wiersz, a dzieci powtarzają za nami fragment: Gę, gę, gę, 

ga, ga, ga! Kto melodię taką zna? 

 

5. Ćwiczenia oddechowe Gęsi puch. 

Jeżeli dziecko nie jest uczulone, wykorzystujemy do tej zabawy pióra (jeśli nie ma piór, może 

to być kawałek waty, papieru, bibuły itp.). 

Dawno temu gęsimi piórami wypychano poduszki. A my dziś pobawimy się piórkami. 

 

    
 

Dziecko kładzie piórko na wierzchu dłoni. Następnie wciąga powietrze nosem i wypuszcza 

ustami (dmucha na piórko) – stara się jak najdłużej utrzymać pióro w powietrzu. 

 

6. Praca w karcie pracy przedszkolaka Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 21 (obrazek cebuli). 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
 

 

 



J. ANGIELSKI 

Temat: Zwierzęta. 

 
Powtarzaj słownictwo za lektorem: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0 

 

p. Alla Kaliszewska 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0

