
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

 

Witamy i do muzycznych zabaw zapraszamy 

 

 

Śpiewające Brzdące – „Hyc, Tup, Klap” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

 

A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. 

 

 

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej ,, Kraina zabawek” 

Siedzą zabawki grzecznie na półkach. 

Siedzą i patrzą na pajacyka 

Pajac do tańca lalkę zaprosił 

i teraz będą tańczyć walczyka 

Patrzcie! Dwa misie! Na samej górze! 

W takt się kołyszą, klaszczą łapkami. 

Na parapecie rozsiadł się zając; 

Jak każdy zając strzyże uszami. 

Tuż obok książek drzemie żyrafa. 

Kudłaty piesek przy wózku szczeka. 

Piłka się turla, to znowu skacze. 

Myszka – zabawka- kotu ucieka. 

I nagle wchodzi ktoś do pokoju. 

Ojej, nie tańczy nikt już walczyka! 

Zabawki stoją, siedzą bez ruchu. 

I tylko z radia płynie muzyka. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na te pytania: 

– Jakie zabawki były w pokoju? 

– Kogo pajac zaprosił do tańca? 

– Gdzie siedziały dwa misie? 

– Kto zdrzemną się koło książek? 

– Przy czym stał kudłaty piesek? 

  – Co się stało gdy ktoś wszedł do pokoju? 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc


Pewnie się już domyśliliście, że dzisiaj przygotowałyśmy dla Was zabawy, zadania 

dotyczące zabawek. W takim razie zobaczcie co dziś ciekawego dla Was mamy. 

 

Zadanie 1. „W salepie z zabawkami” – wymień nazwy zabawek, które widzisz na obrazku. 

Podziel ich nazwy na sylaby. Czy wiesz na jaką literę zaczyna się słowo np. „lalka”?  Drodzy 

Rodzice prosimy wymieniajcie nazwę wybranej zabawki (powoli i bardzo dokładnie)  

i spytajcie się dziecka jaką literę słyszy na początku danego słowa. Następnie poproście 

dziecko, aby wskazało wam np. słonia i powiedziało, gdzie dokładnie się znajduję np. nad 

autkiem, pod pociągiem itd. 

 

 
https://pl.freepik.com 

 

 

 

Zabawa matematyczna ,,Gdzie jest zabawka”.  

Rodzic pokazuje dziecku zabawki, które będzie rozmieszczać w pokoju. Zadaniem 

dziecka jest odpowiedź na pytania Rodzica: Gdzie jest…? Rodzica powinien tak rozmieścić 

zabawki, aby dziecko używało zwrotów określających położenie przedmiotów w przestrzeni 

(na, obok, za, przed). 

 

Porządkujemy zabawki”- zabawa matematyczna 

Zróbcie porządki w waszych zabawkach - ułóżcie porozrzucane zabawki na „półkach” 

(górnej, dolnej), przeliczcie je. 

https://pl.freepik.com/


Następnie : 

– ułóżcie zabawki według określonej cechy (zabawki drewniane - plastikowe; małe - duże; 

miękkie - twarde; lalki – misie – samochody - klocki) 

– przeliczcie elementy powstałych zbiorów 

– porównajcie liczebność zbiorów 

„O jakim przedmiocie myślę?”– zabawa matematyczna 

W tę zabawę bawiliśmy się będąc w przedszkolu. Zaproś do zabawy kogoś 

z domowników. Jedna osoba myśli o danym przedmiocie, który znajduje się w danym pokoju 

czy innym pomieszczeniu. Druga zadaje pytania o cechy tego przedmiotu, np. czy jest długi 

czy krótki, czy jest zrobiony z plastiku czy z drewna itp. Odpowiadacie tylko tak lub nie. 

 

Dla chętnych zamieszczamy poniżej link do zabaw z figurami geometrycznymi. 

 

Nauka figur geometrycznych w zabawie 

. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/nauka-figur-geometrycznych-w-zabawie/ 

 
 

 

Wprowadzanie dzieci w świat matematyki, obrazowanie pojęć przestrzennych  

i poznawania figur geometrycznych w formie zabawy, to dokonały pomysł, aby zachęcić je do 

nauki i zgłębiania wiedzy. Dziś przedstawiamy kilka ciekawych zabaw, które przybliżają 

dzieciom ten temat. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/nauka-figur-geometrycznych-w-zabawie/


Zadanie 2. „Wiem co to para”. 

 

 



Zadanie 3.  „Gdzie jest miś, a gdzie lalka?” – potrafię używać zwrotów za, obok, przed,  

z lewej, z prawej. 

 
https://ksiegarnia-edukacyjna.pl 

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/


Zadanie 4. „Zabawki” – pokoloruj wybrany obrazek najpiękniej jak umiesz. 

 

 
  https://ksiegarnia-edukacyjna.pl 

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/


 
 https://ksiegarnia-edukacyjna.pl 

https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/


Zadanie 5. „Miś” - wyklejanka z plasteliny. Wykonaj z plasteliny kulki w odpowiednim 

kolorze i uzupełnij brakujące miejsca na obrazku (obrazek przed wydrukowaniem można 

dodatkowo powiększyć). 

 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/767441592741785652/ 

https://pl.pinterest.com/pin/767441592741785652/


Zadanie 6. „Puzzle” – wybierz dowolny obrazek, wytnij, ułóż a na końcu przyklej do kartki. 

 

 
 

https://pl.pinterest.com/pin/337066353347081829/ 

https://pl.pinterest.com/pin/337066353347081829/


 
https://pl.pinterest.com/pin/337066353347066840/ 

https://pl.pinterest.com/pin/337066353347066840/


Propozycja pracy plastycznej „Pajacyk z papieru” 

Materiały: 

• kolorowy blok techniczny                             

• drucik  

• sznurek 

• plastelina 

• kredki 

• pomponik 

• klej 

 

Sznurek i drucik łączymy ze sobą dopasowując miejsce połączenia do odległości między 

rękami i nogami pajacyka. W rękach i nogach robimy małe otwory pinezką służące do 

przywiązania sznurków. Przewlekamy sznurki przez otwory i zawiązujemy pętelkę. Zwracamy 

uwagę na odległość między drucikiem a miejscem osadzenia rąk i nóg. Odcinamy sznureczki 

za pętelką. Kółeczka smarujemy klejem i umieszczamy w miejscu gdzie znajdują się otwory w 

rękach i nogach. Wypychamy nacięcia do góry i naklejamy na kółku. Powtarzamy czynność 

przy każdej ręce o nodze. Przyklejamy szyję do głowy. Rysujemy oczy, nos i usta. Przyklejamy 

czapkę i pompon. Odwracamy pacynkę, przyklejamy buty, a następnie z plasteliny 

przyczepiamy rękawiczki i ozdoby bucików. Przyklejamy głowę. Zaginamy wystający u góry 

drucik do dołu a na dolnym końcu robimy kółeczko.  Odwracamy pajacyka i gotowe. 

 

Szablon pajacyka (przed wydrukowaniem prosimy powiększyć): 

http://praceplastyczne.pl/papier/13-pajacyk-z-papieru 

 

http://praceplastyczne.pl/papier/13-pajacyk-z-papieru


 

 

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 

mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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