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ŚRODA: CZY ŚWINIA TO BRUDNE ZWIERZĘ? 

 

1. Praca z tekstem. 

Posłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania: 

Co lubiły robić świnki? 

W czym lubiły się kąpać? 

Dlaczego nie można jeść tak jak świnka? 

„ŚWINKA” 

Każda świnka lubi błoto. 

W błocie kąpie się z ochotą 

 

i gdy biegnie na śniadanie 

zabrudzone ma „ubranie”. 

 

Choć nie wzbudza to zachwytu, 

ona nie traci apetytu. 

 

Droga świnko, tak nieładnie, 

błoto Ci w korytko wpadnie. 

 

A to skończy się z pewnością 

brzuszka twego niestrawnością. 

 

Nim przystąpisz do jedzenia, 

o tym już wspomniano nieraz, 

 

czyste ręce miej, ubranie, 

wtedy nic Ci się nie stanie. 

2. Co nam dają zwierzęta?  

Z poniższych kart pracy należy wyciąć produkty oraz zwierzęta i włożyć je do 

koszyka. Następnie dzieci losują poszczególne produkty takie jak: mleko, ser, jajka, 

wełna, szynka, piórko. Rozpoznają je, nazywają i odpowiadają na pytanie, od 

jakiego zwierzęcia pochodzi dany produkt. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

3. Zabawa ruchowa „ Świnki i wilk” 

Dzieci najpierw spacerują, bądź truchtają. Na hasło wilk zastygają w bezruchu. 

(Można ustalić też inny rodzaj reakcji dziecka na hasło, np. kuca, chowa się itp.) 

 

4. Karta pracy: Rysuj po śladach drogi świnek do ich domków.  

Pokoloruj ubranko każdej świnki na taki kolor, jaki ma jej domek.                                       

(Jeśli nie masz drukarki możesz samemu narysować świnkę i pokolorować ją  )  

`  



 

 

5. Dokończ zdania… 

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiadają dzieci. 

Dzieci wykonują czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki. 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

6. Karta pracy 

- jakie zwierzę widzisz na obrazku. Połącz zwierzę z jego cieniem 

- świnia bardzo lubi jeść warzywa. Nazwij wszystkie warzywa i zobacz co dziś zje     

świnia. 

 

 



 

 

 

7. Zabawa matematyczna - policz i dopasuj wynik z niżej podanych cyfr. Czy znasz 

wszystkie cyfry?   

 

 

 



 

 

 

W DALSZEJ CZĘŚCI MATERIAŁY DODATKOWE DLA CHĘTNYCH: 

 

 



 

 

 


