
WITAM WAS MOI KOCHANI I ZAPRASZAM DO PRACY! 

 

 

16.04 

 

TEMAT: W CHLEWIKU. 

 

• Rozwiązywanie zagadek. 

 

 Obrazek/zdjęcie: świnki, chlewiku oraz, np.: kurnika, kury, stajni, konia. 

Po rozwiązaniu zagadki, dzieci wskazują wśród obrazków, właściwe rozwiązanie zagadki. 

 

Po kąpieli błotnej świnki 

do niego wchodzą 

i wcale się nie martwią, 

że w nim nabrudzą. (chlewik) 

 

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) 

 

Chodzi po podwórku, 

o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, 

pyszne jajka znosi. (KURA) 

 

To tam szuka 

lis przybłęda 

kur drzemiących 

na swych grzędach. (kurnik) 

 

Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 



bo to jest po prostu … .  (koń) 

 

Świnka nocuje w chlewiku, to wiecie, 

kura w kurniku, a krowa w oborze, 

a w takim razie, czy mi odpowiecie, 

gdzie w gospodarstwie koń nocować może? (stajnia) 

 

• Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej "Marsz dla wiosny" 

 

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dzieci: 

Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę? 

W jaki sposób to robiły? 

 Powtarza wiersz, a dzieci za nim fragment: 

Gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

 

Kto melodię taką zna?  

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? 

 

• Zabawa ruchowa inspirowana tekstem wiersza. 

 

Dzieci ustawiają się w rzędzie, jedno za drugim, idą gęsiego za rodzicem., 

który recytuje wiersz, zatrzymuje się, a dzieci powtarzają sylaby: gę, gę, gę, ga, ga, ga! 

 

 

• Wiosna na wsi. Rodzina świnek 

 

Dla każdego dziecka: 

 wyprawka plastyczna, karta nr 25, 

kredki, 

klej, 

 nożyczki, 

włóczka. 

 

Dzieci: 

− wycinają z karty, częściowo pokolorowane, rysunki świnek i kończą je kolorować na różowo, 

− składają świnki według instrukcji tak, aby można było je postawić (w stadzie), 

 − przyklejają świnkom ogonki z włóczki, 

− nazywają każdą z nich według własnego pomysłu. 

    

 

 

MIŁEGO DNIA POZDRAWIAM WAS SERDECZNIE . MYŚLAMI JESTEM Z WAMI 

 


