
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

  

 

Na dzień dobry jak zwykle do ruchu przy muzyce zachęcamy. Zaproście cała rodzinę 

do zabawy. 

 

„Marszowa piosenka” 

https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA 

„Para” 

https://www.youtube.com/watch?v=TfWsVn-kq2w 

 

Drogie  KRASNALE jestem ciekawa czy pamiętacie tą naszą muzyczna zabawę… 

 

„Maszynista zuch” 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

 

Dziś pobawimy się figurami geometrycznymi, które ukryły się w różnych: domach, 

domkach i budowlach. Jak zwykle przygotowałyśmy dla Was mnóstwo fajnych zadań   

i zabaw, a więc zaczynamy. 

 Na początek przypomnimy sobie jakie figury geometryczne znamy i jak wyglądają. 

Popatrzcie na poniższy obrazek i zastanówcie się czym się te figury między sobą różnią. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/688487861761154964/ 
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Zabawa 1.  „Gdzie się schowały figury” – Zabawa polega na tym, aby znaleźć i wskazać jak 

najwięcej ukrytych figur geometrycznych w domu. Może to być na początku Wasz pokój,  

w którym postaracie się odnaleźć te figury i je odpowiednio nazwać. 

Aby ułatwić Wam troszkę te poszukiwania proponujemy wyciąć przygotowane poniżej 

figury geometryczne i z nimi maszerować po pokoju. Możecie je przykładać do różnych rzeczy, 

mebli, sprzętów czy zabawek i tym sposobem odnaleźć ich kryjówkę.  

Życzymy udanej zabawy. 

 

 

    

 

                                                  



Zadanie 1. Karta pracy polega na odnalezieniu poszczególnych figur i pokolorowaniu ich na 

określony kolor.  Druga cześć zadania polega na połączeniu ze sobą takich samych kształtów. 

 

http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2017/11/karty-pracy-figury-geometryczne.html?m=1 

http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2017/11/karty-pracy-figury-geometryczne.html?m=1


Zadanie 2. Kolorowanki geometryczne. Rodzicu wybierz poszczególne kolory na jakie 

dziecko ma pokolorować obrazki lub pozostaw wybór kolorów dziecku. 

 

 

 

http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2017/11/karty-pracy-figury-geometryczne.html?m=1 
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Zadanie 3.  „Wysoki i niski dom” – Zanim zaczniesz kolorować wykonaj następujące 

polecenia: 

• Po, której stronie stoi niski dom? 

• Ile okien ma duży dom, a ile mały? 

• Czy komin na dużego domu jest po prawej czy po lewej stronie na dachu? 

• Co znajduje się między domami? 

• Opisz czym jeszcze się różnią oba domy? 

 

https://pl.pinterest.com/pin/579134833301864440/ 
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Zadanie 4. „Domki” 

 
http://www.przedszkoleprzyszlosci.fados.pl/e-zeszyt/produkty/zeszyt_2.pdf 

 

Zadanie 5. „Mój dom jest…” – opisz jak wygląda Twój dom. A następnie wykonaj poniższe 

zadanie. 

 
http://e-kolorowanka.pl/domy-i-mieszkania-kolorowanki/5102-dom-mieszkanie-kolorowanka-63.html 

http://www.przedszkoleprzyszlosci.fados.pl/e-zeszyt/produkty/zeszyt_2.pdf
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Zadanie 6. „Kto tu mieszka?” – połącz linia zwierzątka, owady i ptaki z odpowiednim 

domkiem. 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/807903620642457225/ 
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A na koniec zapraszamy Was do wykonania oto takiej  pracy plastycznej. 

„Domek dla krasnoludka" 

 
https://dlabelfra.pl/domek-dla-krasnoludka-praca-plastyczna 

 

Do wykonania małego „domku dla krasnoludka” będziemy potrzebować: 

 

• rolkę po papierze toaletowym, 

• kolorowe kartony, 

• klej, 

• nożyczki, 

• czarny mazak. 

 

Wykonanie naszego „domku dla krasnoludka”  rozpoczynamy od obklejenia rolki 

papierem kolorowym. Następnie wycinamy z kolorowego papieru okna i drzwi, które 

przyklejamy  na obklejoną rolkę. Czarnym mazakiem dorysowujemy elementy 

charakterystyczne dla okna i drzwi, ramy, klamki mogą być również deski. Dzieci mogą 

również kolorowymi mazakami ozdobić ściany domku. Dach „domku dla krasnoludka” robimy 

z  koła  o promieniu 6 cm wyciętego z kolorowego papieru technicznego. Koło nacinamy na 

długość promienia i formujemy w kształt rożka, na koniec spinamy zszywaczem (można 

również skleić klejem). Dach możemy do pozostałej części przykleić za pomocą kleju typu 

magic lub przylepić za pomocą plasteliny. W ten sposób mamy gotowy „domek dla 

krasnoludka”. 

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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