
Witajcie Krasnoludki 

 

 

Zapraszamy Was do muzycznego zakończenia tygodnia. Mamy już nadzieję, że piosenką 

wiosenna wychodzi już Wam doskonale. Stańcie teraz w kole i wspólne  

z rodzinną zaśpiewajcie i zatańczcie do piosenki  pt. „Wiosna ciepła i radosna”  

(sł. i muz. Miłosz Konarski). Jeżeli zapomnieliście ruchy do piosenki zerknijcie do poniedziałkowej karty 

tam macie wszystko rozpisane. 

 

 

A teraz zapraszamy was na wesołą żabią gimnastykę. Posłuchajcie i zastańcie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

 

 

 

Drogie  KRASNOLUDKI przygotowałyśmy dziś dla Was kilka ciekawych zadań, które mamy 

nadzieję  umilą Wam dzisiejszy dzień. A więc przygotujcie ołówki, kredki i do dzieła. 

 

 

 

Na zakończenie zapraszamy Was od obejrzenia krótkiego filmiku. 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras  

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


 



 



 



Praca plastyczna Bocian z papierowych talerzyków 

 

 https://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/bocian-z-papierowych-talerzykow.html 

 

Drogie Krasnoludki 

Na powyższej stronie internetowej macie instrukcja krok po kroku jak wykonana bociana z 

talerzyka papierowego. Jeśli jednak nie macie talerzyka papierowego i plastikowych łyżeczek 

możecie bociana wykonać w całości z bloku technicznego. 

 

Drodzy Rodzice udostępniamy naszego maila grupowego. Prosimy, aby przez niego dzieci 

pochwaliły się jakie zadania, ćwiczenia, pace plastyczne wykonały z Państwem  

w domu. Wykonane zdjęcia prosimy wysyłać na podany poniżej adres:  

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

W razie pytań mogą Państwo również kontaktować się przez tego maila   

z nauczycielkami grupy. 

 

 

Pozdrawiamy p. Ewelina i p. Asia 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/bocian-z-papierowych-talerzykow.html
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com


 

Niespodzianka na weekend. 

 

 

Opowiastka słowno –obrazkowa 

 

Polecamy wszystkim lubiącym czytać Rodzicom i Dzieciom książeczki, które 

możemy czytać razem. Takie właśnie są bajki, gdzie w tekst pisany włączone są ilustracje 

zastępujące poszczególne słowa – „odczytanie” ich jest zadaniem dla najmłodszego czytelnika. 

Wspólne czytanie przynosi dzieciom wiele radości i pokazuje im, że ta sztuka nie jest wcale 

trudna. Nasze Krasnoludki interesują się literkami, wciąż chcą wiedzieć co tu lub tam jest 

napisane . 

Opowiadania z rysunkami wspomagają naturalne zainteresowania dziecka czytaniem w 

tym najbardziej wrażliwym okresie rozwojowym. Kształtują też pozytywny obraz siebie: 

dziecko czytając wraz z rodzicem może wykorzystać swoją wiedzę, przekonać się, jak wiele 

już potrafi i tym chętniej będzie uczyło się i poznawało nowe pojęcia. Wreszcie: wspólne 

czytanie jest formą spędzenia czasu z dzieckiem. A umacnianie więzi między rodzicami  

a dziećmi przynosi zarówno „korzyści natychmiastowe”, jak i procentuje na przyszłość 

 

Krasnoludki gdy skończycie czytać opowiadanie wyciągnijcie swoje ulubione kredki  

i dokończcie kolorować poszczególne obrazki, które nie zostały pokolorowane. 

 

 Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


