
Zadania i zabawy dla dzieci  5 letnich 

07.04. – środa 

Temat dnia: ,,Czy świnia to brudne zwierzę?”  

 

Wszystkie linki i materiały wykorzystane w poniższych materiałach zamieszczone są            

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 
 
 
 

 
 

Dzień dobry wszystkim:)  

Zadanie 1  

Po pierwsze ruch to zdrowie, a więc teraz gimnastyka smyka na dobry początek dnia  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17COY

KUWUnjN8ZZwUt7qz-mbdr1FmFSbhvXkPp3UBjE0YnyrlwnBmFK3M 

 

Rodzic czyta dziecku zagadkę. 

Śmieszny ryjek, 

ogonek zakręcony. 

Gdy pełne koryto 

kręci nim we wszystkie strony. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17COYKUWUnjN8ZZwUt7qz-mbdr1FmFSbhvXkPp3UBjE0YnyrlwnBmFK3M
https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17COYKUWUnjN8ZZwUt7qz-mbdr1FmFSbhvXkPp3UBjE0YnyrlwnBmFK3M


Drogie dzieci pamiętajcie o myciu rąk 

 

 

 

 

Zadanie 2 

"Świnki w bajkach"- rozmawiamy z dziećmi na temat bajek, w których występują świnie 

(np. Kubuś Puchatek, Trzy małe świnki, Świnka Peppa). Oglądamy wspólnie z dzieckiem 

fragment którejś z bajek i rozmawiamy o świnkach z filmu: gdzie żyją, jak wyglądają, jakie 

mają przygody. 

Można skorzystać z linku: 

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

Babe – świnka z klasą https://www.youtube.com/watch?v=TbOehKgDOk4 

Kubuś Puchatek i prosiaczek https://www.youtube.com/watch?v=dyrab3nsmCo 

Świnka Peppa https://www.youtube.com/watch?v=FJXkYswK38  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oY6RizCDfwM
https://www.youtube.com/watch?v=TbOehKgDOk4
https://www.youtube.com/watch?v=dyrab3nsmCo
https://www.youtube.com/watch?v=FJXkYswK38


Jakie znacie bajki, w których występowały świnki? 

 

 

 

 

http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/03/trzy-male-swinki.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/03/swinka-peppa-szkodzi-dzieciom-BIG-74516.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/03/prosiaczek.jpg
http://przedszkole31.eu/wp-content/uploads/2020/03/babe-%C5%9Bwinka-z-klas%C4%85.jpg


Na koniec dzieci przypominają sobie domki, w których mieszkały świnki z bajki ,,Trzy małe 

świnki”. 

Zadanie 3 

,,Domki trzech świnek” – praca plastyczna. Dziecko tworzy domki dla świnek z różnych 

materiałów: papierowych prostokącików imitujących cegły, gałązek drzew i wykałaczek, 

drewienek. Dziecko wycina je z papieru – szablony trzech domków, następnie wykleja je 

materiałami, które wystąpiły w utworze. Ozdabiają prace według własnego pomysłu.       

Będą potrzebne: kartki z bloku technicznego, pocięte prostokąciki imitujące cegły, gałązki 

drzew i wykałaczki, drewienka, kleje, kredki. Możecie wspólnie z rodzicami zorganizować 

zabawę w teatr.                                               

Zadanie 4 

,,Ciekawostki o świnkach”- szukamy z dzieckiem różnic między świnkami w bajkach i 

prawdziwymi. Rodzic pyta dziecko: 

- Czym różniły się świnki z bajek od prawdziwych świń? 

- Gdzie mieszkały trzy małe świnki? Gdzie mieszkają prawdziwe świnie? 

 

Rodzic odczytuje ciekawostki o świnkach 

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

nadane przez maciorę 

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

domu 

• Świnie nie "żrą jak świnie" w naturze, jedzą powoli (na fermie rywalizują i dlatego tak 

łapczywie jedzą)  

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

Tak naprawdę wolą wodę od błota. 

• 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. 

• Dzikie świnie odgrywają ważną rolę w zarządzaniu ekosystemami i utrzymywaniu 

różnorodności biologicznej (są wszystkożerne) 

• Świnie piją do 14 litrów wody dziennie 

• Świnie żyją na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy 

• Osoby z alergiami na sierść kupują świnie jako zwierzątka domowe, bo szczecina jest 

pokryta włosami (nie gubią ich tak jak np. pies) 

• Świnie łatwo wytresować, tak aby chodziła na smyczy, korzystała kuwety i robiła 

sztuczki 

• Wyszkolone świnie węszą w ziemi trufle 

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

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

Zadanie 5 

,,Świnki’’ – zabawa ruchowa. Dziecko ,,świnka” idzie na spacer – czworakowanie. Na hasło 

świnki są głodne przechodzi do przysiadu, wydaje dźwięk chrum, chrum, chrum. 



Zadanie 6 

,,Świnka’’ – rysujemy z wierszykiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=p7n-6jFiIAc 

Zadanie 7 

,,Jestem wdzięczny...” – Rodzic rozmawia z dzieckiem, zadaje pytania: 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? 

Zadanie 8 

,,Myjemy świnkę” – zabawa zręcznościowa. 

Wykorzystujemy narysowana świnkę lub rysujemy jeszcze raz większą. Na zwierzątku 

układamy jakieś przedmioty np. małe guziki - świnka się pobrudziła, trzeba ją umyć. 

Zadaniem dziecka jest ściągnąć te przedmioty ze świnki, ale nie paluszkami tylko patyczkami 

np. patyczkami do szaszłyków. 

Zadanie 9 

"Brudna świnka"- zabawa plastyczna. 

Propozycja 1: Wycinamy kontur świnki wydrukowany na różowym papierze, możemy też 

sami ją narysować i pomalować na różowo. Ozdabiamy świnki palcami przy użyciu kremu 

czekoladowego/ brązowej farby i płatków owsianych. 

Propozycja 2: Malujemy różową kartkę brązową farbą. Następnie za pomocą patyczka do 

uszu lub palca rysujemy w farbie sylwetkę świnki. 

Oczywiście możecie wykonać świnkę w inny sposób wg własnego pomysłu.  

Może spodoba wam się ten pomysł na wykonanie pracy: 

Świnka chrumka - https://youtu.be/QecmsenO6xM 

Zachęcam do wysłania zdjęć prac na nasz email. 

Materiał dodatkowy – załączniki  

- kolorowanka świnka 

- sudoku – wytnij i ułóż 

- puzzle ze świnkami 

 

ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY. MIŁEGO DNIA 

https://www.youtube.com/watch?v=p7n-6jFiIAc

