
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Witamy i do wspólnej gimnastyki zapraszamy. 

 

„Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami” 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

Dziś zapraszamy Was do zabawy z piłkami, kołami i kuleczkami. Zobaczcie jakie 

zadania dla Was przygotowałyśmy. Na początek zachęcamy do ruchu na świeżym powietrzu 

zabierzcie piłkę i całą rodzinę np. do parku i wspólnie się pobawcie. Poniżej zamieszczamy 

link z ciekawymi zabawami i ćwiczeniami z wykorzystaniem piłek. 

 

Piłka w akcji! 10 pomysłów na zabawy z piłką 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/pilka-w-akcji-10-pomyslow-na-zabawe-z-pilka/amp/ 

 

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza, a później spróbujcie rozwiązać 

przygotowane zadania na dziś. 

 

 

„Piłka” - Dorota Gellner 

 

Po cichutku, po kryjomu, 

Wyskoczyła piłka z domu. 

Hop! Hop! W górę! W dół! 

Przeskoczyła świata pół. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://miastodzieci.pl/czytelnia/pilka-w-akcji-10-pomyslow-na-zabawe-z-pilka/amp/


Zatrzymała się pod płotem, 

Zatańczyła z burym kotem. 

Hop! Hop! Raz i dwa! 

Obudziła złego psa! 

 

Gdzie jest teraz? Pośród kaczek. 

Kaczki kwaczą: kto tak skacze? 

 

Ale piłka dalej zmyka. 

Patrzcie! Wpadła do kurnika. 

Hop! Hop! W górę! W dół! 

Przestraszyła stado kur! 

 

Gdy odpocząć chciała chwilę, 

Siadły na niej dwa motyle. 

Każdy z nich pomyślał tak: 

- Jaki duży, piękny kwiat! 

 

Biała koza, białą nóżką 

potoczyła piłkę dróżką. 

Pędzi piłka w stronę wiadra. 

Bęc! Do zimnej wody wpadła! 

 

- Oj! Do licha! - rzekła brzydko - 

chcę do domu! I to szybko! 

 

Choć nie miała wcale nóg, 

Przeskoczyła - hop! - przez próg. 

Zatrzasnęła z hukiem drzwi 

i pod łóżkiem grzecznie śpi. 

 

  



Ćwiczenie graficzne „Koła”  

Dzieci znajdują w swoim otoczeniu przedmioty w kształcie koła np. dno doniczki, 

zegar, talerz, moneta itp. Zadaniem dziecka jest obrysowanie ołówkiem na kartce koła oraz 

udekorowanie go w wybrany przez siebie sposób. 

 

Ćwiczenie słuchowo-matematyczne.  

Rodzic staje tyłem do dziecka i odbija piłkę o podłogę (w zakresie 7). Zadaniem dziecka 

jest podanie liczby usłyszanych odbić. 

 

Zadanie 1.  „Liczymy” – policz kropki na poniższych kartonikach. Czy zapis cyfrowy 

odpowiada ilości kropek?.  

 

 

 



A teraz ulep z plasteliny kuleczki i przyklej tyle ile wskazuje cyfra na karcie. 

 

 
https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/


Zadanie 2.  „Co to za piłki” - Dokończ rysowanie piłek i pokoloruj je. Czy wiesz co to za 

piłki? 

 

 

 

http://bystredziecko.pl/cwiczenia-grafomotoryczne-pilka-do-koszykowki/
http://bystredziecko.pl/cwiczenia-grafomotoryczne-pilka-nozna/


Zadanie 3. „Labirynt” – pomóż dziewczynce odnaleźć drogę do piłki plażowej. 

 



Zadanie 4. „Koła”- ćwiczenie grafomotoryczne. 

 

http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowanie-po-sladzie/ 

http://bystredziecko.pl/grafomotoryka-rysowanie-po-sladzie/
http://bystredziecko.pl/cwiczenia-grafomotoryczne-kolpaki/


Zadanie 5. „Lody” – wytnij poniższe koła, dopasuj do odpowiednich lodów i przyklej  

w odpowiednim miejscu. 

 

 



Zadanie 6.  „Rysunek z kół” – Policz ile kół ukryło się na tym obrazku. Dokończ ten 

obrazek, a następnie pokoloruj najpiękniej jak potrafisz. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/470204017339316147/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/470204017339316147/


Zadanie 7. „Piłka nożna” - wyklejanka z plasteliny. Wykonaj z plasteliny kulki  

w odpowiednim kolorze i uzupełnij brakujące miejsca na obrazku (obrazek przed 

wydrukowaniem można dodatkowo powiększyć). 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl 

https://mojedziecikreatywnie.pl/


„Moja własna piłka” 

 

  Drogie KRASNOLUDKI a teraz czas na Was spróbujcie zaprojektować i wykonać 

swoją wymarzoną piłkę. Możecie do tej pracy plastycznej użyć co tylko macie pod ręką: 

kawałki kolorowych gazet, włóczkę lub sznureczki, guziki, papier kolorowy, bibułę, kredki, 

pisaki, farby, pastele, plasteliny itp. (obrazek przed wydrukowaniem można dodatkowo 

powiększyć). 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego: 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 
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