
Witajcie KRASNOLUDKI 

 

Dziś zaczniemy dzień na wesoło zapraszamy Was do zabaw muzyczno-ruchowych. 

Poniżej znajdziecie linki do zabaw tanecznych: 

„Rolnik” 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4 

„Jarzynowa Gimnastyka” 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 

„Rolnik pole orze” 

https://www.youtube.com/watch?v=T9PSIDfM_BE 

 

Dzisiaj moi drodzy do wspólnej zabawy w wiejskiej zagrodzie zapraszają nas mała 

różowa świnka i gąska. Mamy nadzieję, że spędzicie z nimi miło dzisiejszy dzień. A więc 

zaczynamy. 

„Świnka chrum chrum” 

https://www.youtube.com/watch?v=Oowv5HhKVYM 

„Wesołe gąski” 

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

 

A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza. Drodzy rodzice prosimy przeczytajcie 

wiersz dziecku, a następnie zadajcie mu kilka pytań dotyczących tego wiersza, np.  

• Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę?  

• W jaki sposób to robiły? 

Następnie wykonajcie z dzieckiem proste ćwiczenie ortofoniczne na podstawie wiersza. 

Ćwiczenie to będzie polegało na ponownym przeczytaniu wiersz, a zadaniem dziecka będzie 

powtórzenie fragmentu: Gę, gę, ge, ga, ga ,ga! 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs
https://www.youtube.com/watch?v=T9PSIDfM_BE
https://www.youtube.com/watch?v=Oowv5HhKVYM
https://www.youtube.com/watch?v=mBXIDaC_tkg


B. Szelągowskiej ,,Marsz dla wiosny” 

 

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? 

 

A teraz KRASNALE zapraszamy  do wykonani kilku ciekawych zadań. 

Zadanie 1.   

„Moje puzzle” – pokoloruj obrazek, wytnij po wyznaczonych liniach, ułóż obrazek. Następnie 

przyklej całą układankę do kartki z bloku technicznego. 





https://pl.pinterest.com/pin/852165560727420716/ 

Zadanie 2.  „Świnka” - dokończ rysunek a następnie pokoloruj według podanego wzoru. 

https://pl.pinterest.com/pin/852165560727420716/


 
 

Zadanie 3. „Nakarm zwierzątka” – narysuj po śladzie drogę zwierzątek do miski. 



 
https://pl.pinterest.com/pin/406379566358562768/ 

https://pl.pinterest.com/pin/406379566358562768/


Zadanie 4.  „Przód i tył”  - dopasuj odpowiednie części tak aby pasowały do odpowiedniego 

zwierzątka. Połącz linią przód z tyłem zwierzątka. 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/12103492736468438/ 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/12103492736468438/


Zadanie 5. „Świnka” – spróbujcie nauczyć się samodzielnie rysować świnki według podanej 

instrukcji. 

 

http://mamarak.pl/2016/01/koza-i-swinia-jak-narysowac-koze-i-swinie-10-zwierzakow/ 

http://mamarak.pl/2016/01/koza-i-swinia-jak-narysowac-koze-i-swinie-10-zwierzakow/


Na zakończenie dla chętnych KRASNALI przygotowałyśmy propozycje dwóch prac 

plastycznych. 

 

 I Praca plastyczna „Świnka skarbonka z butelki” 

 

 
http://praceplastyczne.pl/inne/124-swinka-skarbonka-z-butelki 

 

 

Potrzebne nam będą:  

• butelka 0,5l 

• różowa bibuła 

• różowe pompony 

• wycięte wytłoczki na jajka jako nogi 

• klej 

• taśma malarska 

• plastikowe oczy 

• czarny pisak 

Narzędzia: 

• nożyk 

• nożyczki 
 

Do butelki przyklejamy wycięte wytłoczki na jajka za pomocą taśmy malarskiej. Bibułę 

tniemy na kwadraty o boku około 4 cm oraz na dwa prostokąty (4cm x 8cm), z których 

formujemy uszy. Kolejny kawałek bibuły zwijamy w sznurek, a następnie zakręcamy formując 

http://praceplastyczne.pl/inne/124-swinka-skarbonka-z-butelki


ogon. Ostatni kawałek bibuły Składamy na pół, sklejamy warstwy ze sobą  

i wycinamy kształt koła (większy od zakrętki). Przyklejamy koło z bibuły do zakrętki, 

zakręcamy nią butelkę a następnie rysujemy dziurki w nosie. Kwadratowe kawałki bibuły 

smarujemy klejem i oklejamy nią butelkę, pamiętając o uszach i ogonie. Czarnym pisakiem 

malujemy raciczki. Nożykiem w górnej części wycinamy otwór (jak w skarbonce) na monety. 

Jego krawędzie oklejamy bibułą. Na koniec przyklejamy pompony – oczy, a do nich plastikowe 

oczka. Wnętrze zakrętki oraz gwint smarujemy klejem i zakręcamy. Pisakiem rysujemy 

uśmiech. Świnka – skarbonka gotowa. Miłej zabawy. 

Dla ułatwienia podajemy link do filmiku: Jak zrobić świnkę skarbonkę z butelki? 

https://www.youtube.com/watch?v=vT-GaR_61rk&feature=youtu.be 

 

 

II. Praca plastyczna „Świnka z orgiami”  

 

Potrzebne nam będą:  

• kartka z bloku technicznego 

• papier kolorowy: żółty, niebieski, zielony  

• różowa kartka z bloku rysunkowego 

• klej  

• nożyczki 

• kredki 
 

 

Z różowej kartki wycinamy kwadrat i składamy go według instrukcji. Gotową głowę 

świnki przyklej do kartki. Następnie dorysuj oczy, nos oraz resztę świni i pokoloruj.  

Z zielonek kartki wytnij trawę, z żółtej słońce, z niebieskiej chmurki. Wycięte elementy 

przyklej w odpowiednich miejscach nad i pod świnką. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vT-GaR_61rk&feature=youtu.be


 
 

http://www.supercoloring.com/pl/paper-crafts/how-to-make-an-origami-pig-face-instructions 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego:  

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

http://www.supercoloring.com/pl/paper-crafts/how-to-make-an-origami-pig-face-instructions
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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