
WITAM WAS SERDECZNIE. 

DZISIEJSZY TEMAT TO: CZY ŚWINIA TO BRUDNE ZWIERZĘ? 

MAM NADZIEJĘ, ŻE JESTEŚCIE CIEKAWI JAK BRZMI ODPOWIEDŹ. 

 

WIĘC ZACZYNAMY!!!!!              

1. Na dobry początek zapraszam Was do ćwiczeń porannych nr 28.  

- „Koło gimnastyczne” https://wordwall.net/pl/resource/1110634/poranne-ćwiczenia-gimnastyczne   

– dziecko losuje kolejno ćwiczenia, następnie staje na dywanie i wykonuje kolejno wylosowane ćwiczenia. 

(Kołem kręcimy 6 razy i powtarzamy każde ćwiczenie 4 krotnie).  

– „Traf do celu” – ćwiczenia z elementami rzutu. Potrzebne będą 3 piłki/klocki/kulki z gazet oraz 

pojemnik: karton, miska lub coś co macie państwo w domu. Dziecko staje na linii i trzyma po trzy przybory 

do ćwiczeń. Rodzic ustawia w pewnej odległości pojemnik/karton lub coś co macie w domu. Dziecko 

kolejno rzuca przyborami tak, by trafić do pojemnika. 

2. Czy wiesz o jakim zwierzątku wiejskim jest mowa w zagadkach? 

Czytamy dziecku zagadki: 

Mieszka przeważnie w chlewiku, 

i robi dużo kwiku. 

A ponieważ jest tłuściutka, 

musi być okrąglutka.   

Nóżki ma krótkie, ma i ryjek, 

a do tego grubą szyję. 

Bardzo małe ma kopytka. 

Jeść jej dają do korytka. 

Jest dumna ze swego noska 

i kręconego ogonka. 

I z tego, że często Ci służy, 

jako pojemna skarbonka. 

3. „Świnki w bajkach” – rodzic prosi dziecko o wymienienie znanych bajek, w których występują świnie 

(Babe – świnka z klasą, Kubuś Puchatek, Trzy małe świnki, Świnka Peppa).  

Proszę wejść w link i obejrzeć krótką bajkę “Trzy świnki”  https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM . 

Po obejrzeniu zadajemy dziecku pytania:  

• Gdzie żyją? 

• Jak wyglądają? 

• Jakie mają przygody?  
4. Otwórzcie karty pracy na stronie 31a i wykonajcie ćwiczenia. 

5. Czas na krótką przerwę. Proponuję zabawę manualną: 

„Szukanie ogonków” : wrzucamy do naczynia z różnymi ziarnami kawałki zwiniętych drucików 

kreatywnych/ zwiniętych cienko pasków z bibuły lub gazety. Dziecko szuka w ziarnie ogonków i wyciąga 

je za pomocą pęsety. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy. 

6. RELIGIA:  

Katecheza o Miłosierdziu i s. Faustynie. 

Zawiera historię Helenki, która w sposób rymowany opowiada o sobie i o tym jak Jezus ją wybrał... czyli o tym 
jak Helenka mała, obraz malowała… ☺ 

https://wordwall.net/pl/resource/1110634/poranne-ćwiczenia-gimnastyczne
https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM


https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3/social-horizontal-post-jezu-ufam-tobie-katecheza-dla-dzieci-
mlodszych 

Uczymy się piosenki o siostrze Faustynie. 

https://www.google.pl/search?sxsrf=ALeKk01mI_7lr5qF_xBzMbB0b7FvIQCapQ%3A1586944851849&sourc
e=hp&ei=U9uWXpaCMYH7kwWf65LgAQ&q=cud+malina+to+siostra+faustyna&oq=cud&gs_lcp=CgZwc3k
tYWIQARgAMgQIIxAnMgUIABCDATIFCAAQgwEyBQgAEIMBMgIIADICCAAyBQgAEIMBMgIIADIC
CAAyAggAOgcIIxDqAhAnShEIFxINMGcxNThnMTc2ZzIwN0oLCBgSBzBnMWcxZzFQvR1YwyNguTVo
AnAAeACAAcYBiAH3A5IBAzAuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQY&sclient=psy-ab 

 

7. Następnie pytamy dziecko: 

•  Czym różniły się świnki z bajek od prawdziwych świń?  

• Gdzie mieszkały trzy małe świnki, gdzie mieszkają prawdziwe świnie?  

Posłuchajcie teraz ciekawostek o świnkach:  

•  świnie wchodzą do błota, by się ochłodzić, 

•  podobnie jak kury nie mają gruczołów potowych,  

• są obdarzone doskonałym węchem (podobnie jak psy), 

• są bardzo inteligentne (mają wyższy iloraz inteligencji niż psy). 
8. JESTEM PEWNA, ŻE JUŻ ZNACIE ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z TEMATU!!! 

9. Dla chętnych i mających drukarkę proponuję: 

• Załącznik nr 1: Odszukanie 10 różnic między obrazkami. 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia M. Adamska       
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