
Propozycja zajęd na 12.04.2021r. – poniedziałek 

 

Dzieo dobry Motylki !  

Serdecznie witamy Was i Wasze rodzinki po pięknym i słonecznym 

weekendzie. Po przygodach na wiejskim podwórku zapraszamy Was prosto 

do świata bajek i baśni.  

 

 

Tematyka tygodnia: BAJKI I BAŚNIE 

TEMAT DNIA: TRZY ŚWINKI 

Edukacja: językowa, zdrowotno- 

ruchowa 

Cele: 

 Wdrażanie do aktywnego 

słuchania tekstów bajek – 

poznanie bohaterów. 

 Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi. 

 Rozwijanie sprawności ruchowej. 

 

„Za bramami sennych marzeo. W świecie baśni i bajeczek. Spotkasz elfy, 

gnomy, skrzaty. Jest tu także stwór kudłaty. Kto do świata baśni wejdzie, ten 

nieprędko zechce wrócid. Jest możliwe wszystko tutaj – czary-mary i kot                     

w butach. Więc gdy dosyd masz już nudy, masz dziś chęd, by fantazjowad… 

przymknij oczy i posłuchaj, co baśo szepcze ci do ucha…” 

 

 

 



Zabawa na powitanie 

Zanim wyruszymy do świata bajek i baśni, zapraszamy Was do odrobiny ruchu 

przy zabawie „Głowa, ramiona, kolana, pięty”  

 

https://youtu.be/30BVfTvlsrE 

 

A teraz spróbujcie odgadnąd zagadkę, dzięki której dowiecie się o jakiej bajce 

będziemy dziś rozmawiad. 

 

Trzech różowych braci domki zbudowało, 

Lecz tylko temu z cegieł przetrwad się udało. 

 

Tak, to „TRZY ŚWINKI” – Brawo! Czy znacie tę bajkę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/30BVfTvlsrE


A teraz prosimy usiądźcie sobie wygodnie, a my zapraszamy Was do 

obejrzenia teatrzyku cieni pt. „Trzy Świnki”  

(LINK DO TEATRZYKU ZAŁĄCZAMY W E-MAILU) 

 

Podobał Wam się teatrzyk? Mamy nadzieję, że tak  

 

 

 Kto występował w teatrzyku? 

 Ile było świnek? 

 Z czego zbudowane były   

          domki świnek? 

 Który domek okazał się  

          najtrwalszy? 

 Jak świnki pokonały wilka? 

 

 

 

Czas by trochę się poruszad   

Zapraszamy na gimnastykę z Lulisią i Lulitulisiami. 

https://youtu.be/Tc82wV1jV-4 

 

Na dziś to już wszystko. Świetnie sobie poradziliście!  
Dla chętnych załączamy karty pracy. 

 

Pozdrawiamy cieplutko i do zobaczenia jutro  

Marlena Kwapisz i Ela Prajs 

https://youtu.be/Tc82wV1jV-4


Załącznik nr 1. Połącz świnki z ich domkami za pomocą linii lub wskaż palcem. Pokoloruj. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. Pokoloruj świnkę. 

 


