
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki. 

Ciocia Gosia i Ciocia Ola 

 

 

22.04.2020r ( środa) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Czy świnka to brudne zwierzę?”. 



1.  „Świnki w bajkach” – Wymieńcie  proszę znane  bajki, w których 

występują świnie?  

 

Tak doskonale!!! To: 

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

 

2. Obejrzyjcie  uważnie bajkę. 

 
Trzy małe świnki  

https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM 

 

 

Oczywiście. Doskonale ją znacie!!! 

Dlatego postaraj się teraz opowiedzieć bajkę.  

Zastanów się jaka płynie nauka z tej bajki. 

 

(Jeżeli dziecko mnie radzi sobie z opowiedzeniem treści bajki  rodzic zadaje 

pytania do bajki: np.: ile było świnek? Jaki domek zbudowała pierwsza świnka?  

Dlaczego? Jaki domek zbudowała druga świnka …. itp. Dlaczego domek z 

cegieł się nie rozpadł? 

 Jaka jest nauka płynąca z bajki? Jeżeli dziecko nie zna morału rodzic wyjaśnia i 

tłumaczy. np. że tylko trudna praca i wysiłek może w życiu dać coś trwałego, że 

nic nie przychodzi w życiu za darmo itp.) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM


 
 
4. „Domki trzech świnek” – praca plastyczna dla chętnych.   

Jeżeli macie ochotę wykonajcie domek dla świnek. 

Stwórzcie domek z różnych materiałów: papierowych prostokącików 

imitujących cegły, gałązek drzew, wykałaczek, drewienek, kartonu, pudełko po 

butach, blok technicznego, materiału jaki macie w domu.  

 Ozdóbcie prace według własnego pomysłu. 

 
 

5.  „Ciekawostki o świnkach”  

 Czym różniły się świnki z bajek od prawdziwych świń?  

Gdzie mieszkały trzy małe świnki, gdzie mieszkają prawdziwe świnie?  

 

 

 
 

 



Posłuchajcie: Prosimy rodziców o przeczytanie dzieciom ciekawostek. 

1. Świnie przytulają się do siebie kiedy śpią. Śnią, tak jak ludzie. W naturalnym 

otoczeniu świnie spędzają wiele czasu na zabawie, opalaniu.  

2. Świnie nieustannie komunikują się ze sobą, mają własny język. 

3. Nowo narodzone prosięta uczą się głosów swoich matek i rozpoznają swoje imiona, 

nadane przez maciorę. 

4. Lochy prośne śpiewają młodym w czasie karmienia. 

5. Świnie mają bardzo dobrą orientację w terenie i zapamiętują drogę, potrafią wrócić do 

domu 

6. Świnie nie "żrą jak świnie" w naturze, jedzą powoli. 

7. Świnie, wbrew pozorom to czyste zwierzęta. Jeśli mają wystarczającą ilość miejsca, 

uważają, aby nie zabrudzić miejsca, w którym śpią lub jedzą 

8. Świnia nie poci się nie mają gruczołów potowych. 

9. Lubią kąpać się w wodzie lub błocie, aby zachować odpowiednią temperaturę ciała.  

10. Świnie są niezwykle inteligentne. To ciekawskie zwierzęta, które są powszechnie 

uważane za mądrzejsze od  psów. 

11. Świnie to bardzo spokojne zwierzęta, rzadko wykazujące agresję. Wyjątkiem, jak w 

przypadku wielu zwierząt, jest sytuacja, gdy matka (locha) wraz z młodym 

potomstwem zostaje sprowokowana lub zagrożona. 

12. Świnie mają niesamowity węch.  

13. Świnia jest ostatnim z 12 zwierząt w chińskim zodiaku. Jest postrzegana jako 

reprezentująca fortunę, uczciwość, szczęście i męskość. 

14. Świnie mają 15 000 kubków smakowych! Ludzie mają tylko 9000 

15. Dorosła świnia może biegać do ok. 17 km na godzinę. 

16. Świnie piją do 14 litrów wody dziennie 

17. Na ziemi jest około 2 miliardów świń! 

18. Świnie żyją na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. 

19. Świnie mają 4 palce u każdej stopy, ale chodzą tylko na 2, bo są połączone w raciczkę. 

20. Świnie łatwo wytresować. 

21. W Danii jest dwa razy więcej świń niż ludzi! 

 

 

6. „Różowa- nie różowa świnka” – praca plastyczna.  

 

Poproś rodziców o wydrukowanie świnki lub o narysowanie konturu na kartce 

papieru A4. 

 Ozdób świnkę kredkami, farbami lub palcami przy użyciu kremu 

czekoladowego!!! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prosimy chetnych rodziców o  wysłanie pracy na adres 

grupazajaczkips24@onet.pl 

 

7. Porozmawiajmy o emocjach – wdzięczność. 

 

  Co to znaczy „być za coś wdzięcznym”?  

Czy jest to miłe uczucie? 

 Za co możemy być wdzięczni wiejskim zwierzętom? 

Jak możemy okazać im swoją wdzięczność? 

 Za co zwierzęta mogą być wdzięczne ludziom?  

Jak zwierzęta mogą okazać nam swoją wdzięczność? 

 

 

8.  „Jestem wdzięczny...” – zabawa w kończenie zdania. 

Dzieci odgadują nazwy zwierząt umieszczonych na zdjęciach  i odpowiadają na 

pytania. 

 

.Jestem wdzięczny……………………… za to, że…………………..np :(daje mleko) 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

.Jestem wdzięczny……………………… za to, że………………….(daje jaja) 

 

 
 

.Jestem wdzięczny……………………… za to, że..……(pomaga ludziom w pracy) 

 

 
 



 

Jestem wdzięczny……………………… za to, że..…………………(daje  wełnę) 

 

 
 
Jestem wdzięczny……………………… za to, że..……………………(daje mleko) 

 

 
 
 



 
9. „ Świnka” – zabawa manualna. 

Ulepcie z plasteliny, modeliny, masy solnej lub innej masy plastycznej jaką 

macie w domu świnkę. 

 Ta zabawa da wam dużo radości , świnki na pewno będą prześliczne, a wy 

dzięki lepieniu przygotujecie rączki do nauki pisania.  

 

Powodzenia. 

 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia 

Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 


