
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś witamy Was  oto tak piosenką. Zachęcamy do wspólnej nauki i śpiewania. 

Śpiewające Brzdące – „Jesteśmy dziećmi” 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 

 

1. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

 

ref. Jesteśmy dziećmi! 

Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! 

Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

 

2. Czy mówisz po 

Czy też po japońsku, 

Wszyscy dobrze rozumiemy, 

Czego tak naprawdę chcemy. 

 

ref. Jesteśmy dziećmi! 

Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! 

Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. (x2) 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Dziś drogie KRASNALE pobawimy się trochę kolorami. Zobaczcie co dziś dla Was 

przygotowałyśmy. 

 

Zabawa dydaktyczna: Rozpoznaj kolory 

źródło: Mac Edukacja, seria Olek i Ada A A+ 

 

Obręcze w trzech kolorach, drobne zabawki i przedmioty w kolorach obręczy. 

Segregowanie przygotowanych drobnych zabawek i przedmiotów ze względu na kolor. 

 

Eksperyment z kolorami: Świat widziany przez różową szybkę 

źródło: Mac Edukacja, seria Olek i Ada A A+ 

 

Okulary przeciwsłoneczne, folie w różnych kolorach, wskaźnik laserowy, szklanka 

kryształowa dziecko ogląda otoczenie przez różne filtry: szkła okularów, kolorowe folie  

i mówi, jak zmieniają się kolory. Rodzic demonstruje promień lasera przepuszczony przez 

szklankę. 

 

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy- język, wargi, żuchwę. Prezentacja 

prawidłowej artykulacji głoski „w” 

źródło: Mac Edukacja, seria Olek i Ada A A+ 

 

Do tego ćwiczenia będzie potrzebne lusterko.  

 Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski „w”. Zwraca uwagę, aby 

podczas wymawiania głoski „w” nie wybrzmiewała dodatkowo głoska „y”. Dziecko powtarza 

za Rodzicem głoskę „w”, kontrolując w lusterku pracę języka. Głoska „w” jest głoską 

wargowo-zębową, powstaje przez zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi i wypuszczenie 

powietrza przez powstałą w ten sposób szczelinę. 

  

A teraz zapraszamy Was do wykonania kilku eksperymentów. 

Eksperyment Skittles tęcza na talerzu 

Do zabawy potrzebujemy: jednego opakowania cukierków Skittles, ewentualnie innych 

mocno barwionych drażetek, duży talerz najlepiej biały, wodę w temperaturze pokojowej.   



Wokół rantu talerza układamy cukierki w kształcie okręgu, następnie wlewamy powoli 

na środek talerza wodę i obserwujemy co się dzieje. Ważne aby po wlaniu wody nie przestawiać 

i nie przesuwać talerza, bo barwniki się rozpłyną nierówno. 

 

 

 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/eksperyment-sklittles-tecz-talerzu/ 

 

 

 

Barwienie kwiatów – eksperyment 

Do doświadczenia potrzebujemy: kilka białych kwiatów, szklanki z wodą i barwniki. 

Najlepsze są intensywne barwniki spożywcze, ale podobne efekty uzyskamy z barwnikami do 

jajek lub  z wodą zabarwioną bibułą.  

 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/jak-zabarwic-kwiaty/ 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/eksperyment-sklittles-tecz-talerzu/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/jak-zabarwic-kwiaty/


Zadanie 1. „Dopasuj” 

 
https://pl.pinterest.com 

https://pl.pinterest.com/


Zadanie 2.  „Kolory” – dopasuj obrazki do odpowiednich kolorów. Wytnij poniższe obrazki i 

przyklej przy odpowiednim kolorze. Podziel nazwy kolorów na sylaby. (obrazki przed 

wydrukowaniem można dodatkowo powiększyć). 

 

     

            
https://mala275.blogspot.com 

https://mala275.blogspot.com/


Zadanie 3. „Obrazek” – do wykonania tego obrazka będą potrzebne farby plakatowe oraz 

patyczki higieniczne. Drogie KRASNALE maczając końcówkę patyczka w odpowiednim 

kolorze sprawcie, aby ten obrazek nabrał kolorów. (obrazek przed wydrukowaniem można 

dodatkowo powiększyć). 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/482588916319231056/ 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/482588916319231056/


Zadanie 4. „Motylek” – pokoloruj motylka według podanego kodu. 

 

 



Zadanie 5. „Domek” – wytnij poniższe kształty, dopasuj je do domku, a następnie przyklej 

w odpowiednich miejscach. Na końcu powiedz w jakim kolorze są poszczególne elementy 

domu (komin jest koloru…) 

 

https://pl.pinterest.com/pin/23995810501163421/ 

https://pl.pinterest.com/pin/23995810501163421/
https://pl.pinterest.com/pin/23995810501163421/


Zadanie 6. „Ślimak” – postaraj się starannie wykonać to zadanie. 

 

 

 
https://fr-fr.facebook.com/105588977745984/photos/pcb.120314622940086/120314549606760/?type=3&theater 

https://fr-fr.facebook.com/105588977745984/photos/pcb.120314622940086/120314549606760/?type=3&theater


Zadanie 7. „Motyle” – dokończ motylki, a następnie postaraj się na skrzydełku po prawej 

stronie odwzorować wzór z lewego skrzydła. 

 

 

 
https://prosisu.blogspot.com/ 

https://prosisu.blogspot.com/


Ćwiczenia oddechowe przy wykorzystaniu pracy plastycznej „Wiatraczek" 

 

 

 
 

MATERIAŁY: 

 

• kolorowy papier (najlepiej dwustronny) w kształcie kwadratu 

• ołówek z gumką 

• linijka 

• nożyczki 

• pinezka 

 

Rysujemy prostą linię, łącząc rogi kwadratu po przekątnej. Robimy nacięcia każdej linii, 

nie dochodząc do środka. Przeciągamy każdy drugi róg rozciętych trójkątów do środka. Pinezką 

przypinamy rogi do gumki na ołówku. Gotowe! Dla chętnych instrukcja przygotowania 

wiatraczka poniżej. 

https://tuptuptup.org.pl/gry-oddechowe/ 

 

 

 

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://tuptuptup.org.pl/gry-oddechowe/
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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