
Dzień dobry KRASNOLUDKI  

 

Dziś witamy Was muzycznie i  do gimnastyki na wesoło zapraszamy: 

„KTO JAK SKACZE„ 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

„TANIEC ZYGZAK” 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

Dziś moi drodzy porozmawiamy o prawidłowym zachowaniu w lesie i parku. Lubimy 

tam spędzać wolny czas ale czy Wy wiecie jak powinniśmy się tam zachować…?  Poniższe 

zasady pomogą Ci odpowiedzieć na to pytanie. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/309904018106351240/ 

 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:  

• Czy wolno śmiecić w lesie?  

• Dlaczego nie powinniśmy zostawiać śmieci w lesie? 

• Komu przeszkadzają śmieci w lesie? 

• Czy miło spacerować, bawić się wśród śmieci? 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://pl.pinterest.com/pin/309904018106351240/


Zadanie 1.  Historyjka obrazkowa pt. „W lesie” – wytnij obrazki po przerywanych liniach, 

ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności. Przyjrzyj się uważnie poniższym obrazkom i 

opowiedz co na nich widzisz. 

 

 
http://chomikuj.pl/martanogalska73/3+-+elementowe 

 

http://chomikuj.pl/martanogalska73/3+-+elementowe


Zadanie 2. Puzzle „Moja planeta – Ziemia” – wytnij z pomocą rodziców poszczególne 

elementy puzzli, ułóż a następnie przyklej na kartce. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/391179917632833543/ 

https://pl.pinterest.com/pin/391179917632833543/


Zadanie 3.  „Wyklejanka” – wybierz odpowiednie kolory swojej plasteliny uformuj z niej 

małe kulki  i uzupełnij brakujące miejsca na obrazku 

 

https://pl.pinterest.com/pin/737675613944902091/ 

https://pl.pinterest.com/pin/737675613944902091/


Zabawa 4.  „Kwiat” -  malowanie palcami. Maczając palec w farbie robimy pieczątki  

w wyznaczonych miejscach. 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/181903272437968314/ 

https://pl.pinterest.com/pin/181903272437968314/


Praca plastyczna „Las”  zrobiony z rolek po papierze toaletowym.  
 
 

 
 

 

 
https://eko-dziecko.blogspot.com/2014/10/las-dekoracja.html 

https://eko-dziecko.blogspot.com/2014/10/las-dekoracja.html
http://3.bp.blogspot.com/-1Nv0AoEJT3A/VDrEx8gouKI/AAAAAAAAJBc/ZcZFCgVDOVE/s1600/Pahvimetsa%CC%881.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-pGdMi1Ol2Cw/VDrEyLhfE7I/AAAAAAAAJBk/eVR7cIuft_Q/s1600/Pahvimetsa%CC%885.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-bR8TpN9ui1Q/VDrEyF632AI/AAAAAAAAJBg/iBiqMVq82QA/s1600/Pahvimetsa%CC%887.jpg


Praca twórcza Lornetka z rolek po papierze toaletowym 
 

 

 

https://ekodziecko.com/lornetka-z-rolek-po-papierze-toaletowym 

 

Materiały i przybory: 

• dwie rolki po papierze toaletowym 

• zszywacz 

• dziurkacz 

• kawałek sznurka 

• papier samoprzylepny 

 

1. Dwie puste rolki po papierze toaletowym łączymy ze sobą za pomocą zszywacza. 

2. Dziurkaczem robimy dwie dziurki. Umocujemy w nich sznurek na którym będzie można 

zawiesić lornetkę na szyi. 

3. Papier samoprzylepny tniemy na kwadraciki i naklejamy na lornetce. 

 

4. Teraz mocujemy sznurek we wcześniej przygotowanych otworach i lornetka jest gotowa do 

zabawy. 

Jestem drzewem” – zabawa dramowa. 

 

Dziecko  interpretuje ruchem i gestem opowiadanie wcielając się w rolę drzewa: 

Wyobraź sobie, że jesteś malutkim drzewkiem. Zasadziły je dzieci tuż na skraju lasu. Drzewo 

rosło powoli przez wiele, wiele lat. Wiatr poruszał delikatnie jego listkami. Czasami, kiedy 

był w złym humorze, wiał z ogromną siłą i wtedy drzewo wyginało się na wszystkie strony, 

https://ekodziecko.com/lornetka-z-rolek-po-papierze-toaletowym
https://www.ceneo.pl/27193957#pid=1320
https://www.ceneo.pl/27193957#pid=1320


gałęzie pochylały się mocno, raz w jedną, raz w drugą stronę. Drzewo najbardziej lubiło, 

kiedy padał na nie mały, delikatny deszczyk. Z radości wznosiło gałązki wysoko, wysoko i 

zdawało się, że jest coraz wyższe i wyższe. 

 

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko opowiada o swoich odczuciach, kiedy był drzewem. 

 

Dodatkowo: Gra interaktywna  „Gdzie z tym śmieciem?” rozwijająca umiejętność 

segregowania odpadów. 

https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb
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