
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

 

Witamy i do muzycznych zabaw zapraszamy. 

 

„Karuzela” 

https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8 

„Dwom Tańczyć się zachciało” 

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

 

Niedawno obchodziliśmy Dzień Dziecka w tym tygodniu  przygotowałyśmy dla Was z 

tej okazji różne ciekawostki dziś chcemy Was zaprosić na krótki film, który przedstawi  Wam 

dzieci z różnych stron świat. Zapraszamy do obejrzenia tego filmu. 

„Dzieci z różnych stron świata” 

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20 

 

A teraz zapraszamy do wspólnej zabawy, ćwiczeń oraz wykonania zadań 

przygotowanych na dziś. Miłej zabawy życzymy. 

Ćwiczenia pamięci „Co zginęło?”  

Foremki do piasku o różnych kształtach. Rodzic pokazuje dziecku foremki do piasku 

i prosi, by powiedziało, co swoim kształtem przypominają. Wspólnie wybierają kilka i układają 

je na środku dywanu. Dziecko odwraca się tyłem, a rodzic zabiera jedną foremkę i chowa 

za plecami. Dziecko odwraca się i mówi co zniknęło. W zabawie można wykorzystać również 

zabawki. 

 

Ćwiczenia na spostrzeganie – „Znajdź taki sam kształt”.  

Foremki do piasku lub ciasteczek, karty z obrysowanymi kształtami foremek. Dziecko 

kolejno wybiera kartę z obrysowaną foremką (kształtem), szuka odpowiedniej foremki 

i nakłada na narysowany obrys (kształt). 

https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8
https://www.youtube.com/watch?v=HIijqLfvVRU
https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20


Zabawa dydaktyczna „Liczymy”.  

Rodzic i dziecko rzucają kostką. Zwycięzca – osoba, która wyrzuciła więcej oczek – 

wymyśla dowolne ćwiczenie do wykonania. 

 

Zabawa „Urządzamy przyjęcie" 

 

Dziecko uczestniczy w wykonywaniu masy solnej po czym wypełnia foremki masą 

lub wycina foremkami kształty i odkłada wykonane ciasteczka do wyschnięcia. 

 
 

 

     
http://kufer.poznajemyswiat.pl/zabawy-i-zabawki/masa-solna-przepisy/ 

 

 

Masa solna - przepisy 

Masa solna służy do modelowania różnych przedmiotów takich jak figurki, maski, kolczyki, 

ozdoby, ramki i wiele innych. Z masy solnej można wykonać „półprodukty”, np. główki do 

lalek. Masę solną  wykonuje się z mąki, soli oraz wody. W zależności od przedmiotu jaki 

chcemy wykonać trzeba użyć troszkę innych proporcji. Podstawowy przepis na masę solną: 

• szklanka mąki, 

• szklanka soli, 

• 125 ml wody 

Całość należy dobrze ugnieść, aż do uzyskania jednolitej i gładkiej masy. Po ukończeniu 

lepienia przedmiotu wykonanego z masy solnej możemy pomalować go farbami akrylowymi 

oraz ozdobić. 

 

Po wyschnięciu nasze zwierzątka lub inne kształty możemy pomalować farbami 

plakatowymi. 

http://kufer.poznajemyswiat.pl/zabawy-i-zabawki/masa-solna-przepisy/


 

Zadanie 1. Ćwiczenie grafomotoryczne – popraw dokładnie ślad. 

 



Zadanie 2. „Klaun” – odszukaj i nazwij figury geometryczne. Pokoloruj je według podanego 

kodu.

 

https://pl.pinterest.com/pin/659425570412228265/ 

https://pl.pinterest.com/pin/659425570412228265/


Zadanie 3. „Dzieci” 

 

 

 



Zadanie 4.  „Ile mam balonów” – policz dokładnie. 

 

 



Zadanie 5. „Indianin” – pokoloruj według podanego wzoru. 

 

 



Rozdmuchiwane farby, czyli alternatywne malowanie i ćwiczenia logopedyczne 

Zabawa stanowi jeden z elementów ćwiczeń logopedycznych poprawiających artykulację 

dzieci. Prawidłowy oddech powinien być dość głęboki i regularny, co zapewnia sprawną pracę 

aparatu mowy. Rozregulowanie tego mechanizmu i spłycenie oddechu powoduje komplikacje: 

mówienie na wydechu, zjadanie części sylab, które w krótkim wydechu się nie zmieściły, czy 

pomijanie krótkich wyrazów. Dziś w tym celu wykorzystamy zabawy plastyczne dla dzieci, a 

dokładniej malowanie przy użyciu słomki do  napojów.  

W zależności od stopnia rozwoju dziecka zabawa może obejmować tworzenie kleksów, bądź 

konkretnych kompozycji, np. podwodnej rafy koralowej, czy zabawnych stworków. 

 

       
  

 

\http://bystredziecko.pl/rozdmuchane-farby-czyli-alternatywne-malowanie-i-cwiczenia-logopedyczne-plastyka/ 
 

 

Drogie KRASNALE spróbujcie sami stworzyć taki obrazek. Życzymy wesołej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

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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