
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Witamy i do wesołej gimnastyki ze zwierzątkami zapraszamy. 

 

„Gimnastyka” 

Do dzisiejszej zabawy będą potrzebne nam poniższe karty. Prosimy wytnijcie ja,  

a następnie kładziemy karty obrazkiem w dół na środku dywanu. Wybrana osoba losuje 

obrazek, dorosły czyta polecenie jakie należy wykonać i wszyscy próbują to zadanie zrobić. 

Zabawa trwa od momentu aż wszystkie zadania zostaną wykonane. Życzymy udanej porannej 

gimnastyki. 

 
 

Teraz zapraszamy do wykonania zadań jakie dziś przygotowałyśmy dla Was.  



„Masażyk”  - czytając ten wiersz ważne jest, aby jednocześnie „rysować” poszczególne 

elementy na plecach dziecka (np. pajączka, muchę, faliste ruchy to wiatr, stukanie opuszkami 

palców to deszcz itd.). Następnie można poprosić dziecko, aby teraz ono rysowało na plecach 

osobie, która będzie czytać wiersz.  

 

( I. Biśto) „Pajączek”: 

 

Przędzie pajączek swoją sieć, 

Dziś jakąś zdobycz muszę mieć! 

Bo nic nie jadłem od dwóch dni, 

Okrutnie w brzuszku burczy mi. 

 

Nagle się zerwał mocny wiatr, 

I deszcz rzęsisty z góry spadł. 

Potem grad jeszcze zaczął bić 

I tak zerwał pajęczą nić. 

 

Pękały nitki trach, trach, trach 

Lepił je pająk przez pół dnia. 

Aż rozbolała go głowa 

I musiał zacząć od nowa. 

 

 

Zabawa dydaktyczna „Rodzina pająków”. 

 

 Do tej zabawy będą potrzebne: Talerzyki papierowe (lub duże koła wycięte z papieru) 

z różną liczbą kropek (po 4 lub 5), czarna farba, flamastry, mokre chusteczki. Dziecko odbija 

na talerzykach papierowych kciuk zamoczony w farbie tyle razy, ile jest kropek. Po odbiciu 

kciuków wytrzyj ręce mokrymi chusteczkami. Następnie dorysuj flamastrami odnóża, czułki 

i oczy pająków, pamiętając, że pająki po każdej stronie mają cztery odnóża. Na talerzyku 

dorysuj pajęczynę. 



Zadanie 1.  „Owady” 

 

 



Zadanie 2. „Umiem liczyć” 

 



Zadanie 3. „Dzielimy na sylaby” – ćwiczenie słuchowe. wymawiając dane słowo klaszcz  

w dłonie. Pomoże Ci to w ustaleniu liczby ukrytych sylab w danym słowie. 

 

 



Zadanie 4. „Motylek z figur geometrycznych” –  wytnij poniższe figury, ułóż z nich motylka 

według podanego wzoru. Następnie gotowego motylka przyklej do niebieskiej kartki. Można 

to zadanie wydrukować kilka razy tak, aby na kartce znalazło się kilka latających motyli.  

Czy wiesz jakie figury geometryczne będą potrzebne do wykonania  tej pracy?  Spróbuj 

je nazwać.  

 
https://pl.pinterest.com/pin/490188740678949626/ 

https://pl.pinterest.com/pin/490188740678949626/


Zadanie 5. „Na łące” – pokoloruj poniższy obrazek według podanego kodu. Drodzy rodzice 

prosimy przeczytacie poniższą instrukcje do kodu. 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/540572761522352555/ 
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Zadanie 6. „Śniadanie dla żabek” – sprawdź , która żaba co dziś zje na śniadanie. Wybierz 

cztery różne kredki i postaraj się jak najdokładniej zaprowadzić żabkę do owada po 

wyznaczonej trasie. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/576108977323290408/ 
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Słuchanie wierszyka i reagowanie ruchem na słowa: 

 

„Pajączek” E. Furmańska – wstęp do zabawy z niteczką.  

 

Zaprzyjaźnijcie się z pajączkiem moi drodzy, 

Jest taki malutki i to on się was boi. 

 

Pokażcie jak po nitce do góry się wspina, 

A potem zjeżdża w dół jakby to była lina. 

 

Potem w lewo na swojej nitce szybuje, 

Spada szybko na ziemię i znów podskakuje. 

 

Po chwili w prawo jesienny wiatr go podrywa, 

W końcu zmęczony tańcem w sieci odpoczywa. 

 

 



A oto nasze dzisiejsze pomysły na prace plastyczne. Dziś wykonamy pajączka, którego 

można wykorzystać do różanych innych prac plastycznych lub zabaw. 

Pająk z papierowych kółek 

 

Potrzebne nam będą dwa papierowe kółka (jedno nieco mniejsze), cztery paski, dwa 

małe białe kółeczka, czerwony paseczek, czarny flamaster i klej. Kółeczka naklejamy tworząc 

głowę i tułów. Podklejamy papierowe nóżki, doklejamy oczy i buźkę. 

 

 

Pajęczyna wycinanka 

Pająkowi możemy oczywiście dorobić pajęczynę. Kartkę składamy na pół, na pół, na 

pół i na pół – ostatni raz po przekątnej. Wycinamy w nim dwa kawałki, a po rozłożeniu mamy 

pajęczynę. 
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Pajęczyna przeplatanka 

Tekturkę dziurkujemy dookoła dziurkaczem (możemy wykorzystać też na przykład 

papierowy talerz) i przewlekamy nitki, włóczki lub kordonek. Maluchom możemy nawlec nić 

na bezpieczną plastikową igłę. Mamy i zabawę i ćwiczenie małej motoryki. 

 

 
http://zrobtosamki.pl/2018/04/pajaki-i-pajeczyny/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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