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Dzień dobry Rodzice i Gwiazdeczki  

Temat na dziś to „W chlewiku”. Rozwiążcie kilka zagadek, policzcie pszczółki                              

i wykonajcie świnkę z papieru  Powodzenia! 

 

Cele: 

• rozwijanie wyobraźni 

• rozwijanie sprawności dłoni, 

• poznawanie prawidłowej artykulacji głoski g.  

 

1. Zabawa dydaktyczna ,,W ulu"(w ,,Plikach do pobrania") 

Zadaniem dziecka jest ułożenie i przyklejenie przy każdym ulu tyle pszczół, ile ma kropek na ulu. Dziecko liczy 

głośno, ile jest pszczół przy każdym ulu.  

2. Rozwiązywanie zagadek 

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, skryte, 

różowe i czyste, a gdy spojrzysz na nie, powita Cię zawsze uroczym chrumkaniem (świnka) 



 

 

3. ,,Rodzina świnek" praca plastyczno-techniczna (w ,,Plikach do pobrania") 

Dziecko 3 letnie: 

-wycina świnki z pomocą osoby dorosłej  

- składa świnki według instrukcji 

- nazywa każdą z nich według własnego pomysłu 

 

4. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej 

Dorosły czyta wiersz, a dziecko powtarza 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? 

 

Pytania do wiersza: 

- Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę? 

- W jaki sposób to robiły?  

 

 5. Odszukiwanie motywu kogutów w łowickich wzorach ludowych (w ,,Plikach do pobrania") . 

Dzieci mają za zadanie odszukać motyw ze zwierzęciem, które występuje na wsi, i nazwać to zwierzę.  

 

Dziękujemy za uwagę! 

Pozdrawiamy  

Ewa Bienias i Justyna Brzostek 

 


