
Temat: „Co robi na wsi świnka, zaśpiewa każda dziecinka” 

 

CELE OGOLNE: poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego; rozwijanie 

poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do 

dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań. 

 

„Świnka” – zabawa z rysowanym wierszykiem. W trakcie recytacji wiersza Rodzic 

wykonuje rysunek na arkuszu papieru.  

 

Świnka  

 

To będzie świneczka. 

Brzuszek jak beczka, 

ogon zakręcony, ryjek przytępiony, 

ucho, oko..., nóżki małe… 

i zwierzątko jest już całe! 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  
 

– „Kury na grzędzie” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Rodzic rozciąga linę lub sznurek 

przez środek pokoju. Dziecko spaceruje ręce ma zgięte w łokciach, dłonie dotykają barków 

(naśladuje skrzydełka), wykonuje ruchy góra – dół. Na zapowiedź Rodzica.: Kury na grzędzie 

– dziecko staje na linie, obejmując ją palcami stop. Zabawę należy powtarzamy kilkakrotnie.  

– „Brzydkie Kaczątko” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko siedzi w pozycji 

siadu skrzyżnego, wykonuje skłon tułowia do przodu, ręce wyciągnięte przed siebie, 

klatka piersiowa dotyka kolan. Powoli unosi tułów, ręce wyciąga na boki (naśladuje duże 

łabędzie skrzydła), wykonuje obszerne ruchy góra – dół. Ćwiczenie należy powtórzyć 4–6 

razy. 

– „Piórko” – ćwiczenie oddechowe. Rodzic wręcza dziecku piórko. Dziecko 

Układa piórko na dłoni i próbuje je zdmuchnąć. Następnie układa piórko na podłodze, 

wykonuje klęk podparty, ugina łokcie i dmucha na piórko. Podąża za przesuwającym 

się piórkiem.  

– „Gęsi gęsiego” – Rodzic -gęsia mama prosi dziecko, aby ustawiło się za nim i naśladowało 

jej ruchy. Gęsia mama: idzie zwykłym krokiem, kołysząc się na boki 

z lekko rozstawionymi nogami, stawia stopę przed stopą, porusza szeroko rozpostartymi 

ramionami, kręci bioderkami, kiwa głową na boki itp. Dziecko-gąska naśladuje jej ruchy. 

 

 „Przedszkolaki tańczą” – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej. Dziecko siedzi w 

siadzie skrzyżnym.  
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Tańczą sobie przedszkolaki, 

hop, siup, tralala! 

Wszystkie lubią taniec taki. 

Hop, siup, tralala! 

W tańcu pięknie podskakują, 

hop, siup, tralala, 

i nóżkami przytupują 

hop, siup...Bęc! 



 

Dziecko stawia na otwartej dłoni wszystkie palce drugiej dłoni 

i „tańcz” nimi, starając się poruszać każdym palcem osobno. 

Kilkakrotnie rytmicznie „podskakuje” palcami na dłoni. 

Zmienia ręce i wykonuje te same czynności, co wyżej. 

Ponownie zmienia ręce i kontynuuje wcześniejsze czynności. 

Po raz ostatni zmienia ręce i robi to samo, co wcześniej. 

Na słowo „Bęc!” mocno klaszcze. 
 

„Świnki” – wprowadzenie piosenki. 
– „Zwierzęca orkiestra” – zabawa ortofoniczna. Dziecko naśladuje dźwięk  wybranych 

zwierząt: świnki – chrum, chrum…; kury – ko, ko, ko…; konie – i ha, ha…; krowy – mu, mu…  

 

– Wysłuchanie piosenki „Trzy świnki” i rozmowa na jej temat. Rodzic  nawiązuje do bajki o 

trzech świnkach. 

 

Trzy świnki 

 

Były sobie świnki trzy, świnki trzy, 

świnki trzy, 

które zjeść chciał wilczek zły, 

wilczek zły – hej. 

Każda domek budowała, budowała 

i przed wilczkiem się chowała, 

się chowała – hej. 

Pierwszy domek był słomiany, 

był słomiany. 

Wilczek zniszczył domek cały,  

domek cały – hej. 

Drugi domek był drewniany, był drewniany 

Wilczek zniszczył domek  cały, 

domek cały – hej. 

Trzecia świnka mądra była, mądra była, mądra była 

domek z cegły postawiła, postawiła – hej. 

Wszystkie świnki się schowały, się schowały. 

Do dziś stoi domek cały, domek cały – hej. 

 

Poniżej link do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=t9RMD1L-gXk 

 

Wyjście na spacer. 

– „Zwierzęta” – zabawa ruchowa. Dziecko biega po wyznaczonym terenie. Na hasło Rodzica, 

np. kury – dziecko zatrzymuje się, macha skrzydłami i gdacze. Rodzic  podaje nazwy rożnych 

zwierząt, np. koń, pies – dziecko wykonuje odpowiednie ruchy i wydaje odpowiednie 

dźwięki. 

 

 „Co dla kogo?” – porządkowanie wiedzy o świecie. Rodzic układa przed dzieckiem 

ilustracje przedstawiające trzy dowolne zwierzęta wiejskie, dziecko dorysowuje zwierzętom 

pasujące do nich atrybuty, np. psu – kość lub budę.  

 



„Znam te figury”– rozwijanie kompetencji matematycznych i percepcji wzrokowej. Rodzic 

układa przed dzieckiem obrazki rożnych figur geometrycznych tworzących jakąś budowlę. 

Dziecko podaje nazwy figur i przelicza je w każdej budowli.  

 

 „Moje ulubione wiejskie zwierzę” – praca plastyczna. Lepienie z plasteliny ulubionych 

zwierząt z wiejskiej zagrody.  

 

 

 


