
Piątek – 27.03.2020 

 

1. Praca plastyczna wykonana techniką origami „Świnka” 

Przygotujcie: nożyczki, kolorowy papier, kartkę formatu A4, klej 

Wykonujemy pracę wg wzoru i przygotowujemy: 

-  jedno koło bardzo duże różowe, 

- 2 koła średnie różowe, 

- 7 kół mniejszych różowych, 

- 1 koło mniejsze szare, 

- 2 kółeczka wycięte dziurkaczem czarne i 2 różowe. 

(Rodzic odrysowuje koła, dziecko wycina. Świnka może mieć dowolny kolor, wg waszego 

projektu) 😊 

1. Przyklejamy największe koło tworzące korpus i koło średnie jako głowę. 

2. Drugie średnie koło zginamy na pół i przyklejamy na dolnej połowie głowy. 

3. Do szarego kółeczka mocujemy dwa maleńkie różowe tworzące nosek i całość naklejamy 

na pyszczek. 

4. Oczka tworzymy z czarnych maleńkich kółek. 

5. Uszy: koła zaginamy najpierw na pół, a później delikatnie po skosie (myślę, że widać to 

dokładnie na obrazku). Podobnie z ogonkiem. 

6. Nóżki to po prostu koła złożone na pół. Gotowe       
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1 Źródło: Origami: zwierzątka z wiejskiego podwórka - kogut, świnka, owieczka i kaczka - Maluch w domu 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-wiejskiego.html


2. Tworzenie akompaniamentu do piosenki „Wiosna ciepła i radosna” 

 

Na początku zachęcamy do wyszukania w domu przedmiotów, które wydają dźwięki               

i zaprezentowania ich. 

Następnie razem z dzieckiem słuchamy i śpiewamy piosnkę, której uczyliśmy się w zeszłym 

tygodniu pt. „Wiosna ciepła i radosna” 

Dzieci mogą wygrywać na instrumentach rytm wysłuchanej melodii lub wygrywać na 

instrumentach rytm samego refrenu. 

Zachęcamy do własnoręcznego wykonywania instrumentów, poniżej propozycje : 
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2 Źródło: dzikajablon.pl 
3 Źródło: dzikajablon.pl 
4 Źródło: http://www.pewnamama.pl/2017/09/kreatywny-kwadrans-instrumenty-muzyczne.html 

http://www.dzikajablon.pl/
http://www.dzikajablon.pl/
http://www.pewnamama.pl/2017/09/kreatywny-kwadrans-instrumenty-muzyczne.html


Tekst piosenki „Wiosna ciepła i radosna” 

Wiosna ciepła i radosna 

(sł. i muz. Miłosz Konarski) 

Ref. Wiosna! Wiosna! 

Ciepła i radosna! 

Wiosna! Wiosna! 

Nie zmarzniemy już!/x2 

 

Zielenią się listki  

wysoko na drzewach. 

Między gałęziami  

słowik pięknie śpiewa. 

 

Na łąkach i w sadach 

kwiatów są tysiące, 

bzyczą między nimi 

pszczoły pracujące. 

 

Ref. Wiosna! Wiosna! 

Ciepła i radosna! 

Wiosna! Wiosna! 

Nie zmarzniemy już!/x2 

 

Z daleka bociany 

do Polski wracają, 

wysoko w swych gniazdach 

jaja już składają. 

 

Promienie słoneczka 

przeganiają cienie, 

niedźwiedzia w jaskini, 

czeka przebudzenie.  

Ref. Wiosna! Wiosna…/x2 

 


