
Witamy Was KRASNOLUDKI   

 

 

 

  Dzisiejsze nasze „spotkanie” zaczniemy od bardzo śmiesznej gimnastyki buzi i języka. Mamy 

nadzieję, że Wam się spodoba tak jak nam 

Drodzy rodzice prosimy przeczytajcie powoli ten wiersz swoim KRASNOLUDKOM tak, aby 

mogły dokładnie wykonać te śmieszne minki i bardzo wyraźnie wypowiedzieć wszystkie głoski. Życzymy 

udanej i wesołej zabawy. 

 



 

KRASNALE  aby nadal było tak wesoło i przyjemnie jak pod czas pierwszej zabawy zapraszamy 

Was do wspólnego śpiewania. Usiądźcie więc wygodnie i wspólnie z rodziną spróbujcie nauczyć się 

kolejnej zwrotki piosenki pt. „Święta Wielkanocne” (sł. Anna Bomba, muz. Andrzej Zagajewski). 

Prawda, że bardzo miło, wesoło i zabawnie tak spędzać razem czas ☺ 

Przypominamy Rodzicom, że instrukcja jak znaleźć tą piosenkę (tekst i melodię) znajduje się w 

zadaniu nr 14 czyli naszej wtorkowej karcie pracy.  

 



 

A teraz  Drogie KRASNALE przygotowałyśmy dla Was troszkę świątecznych zadań  

i jak zwykle ciekawe propozycje na pracę plastyczną. Mamy nadzieję, że te nasze codzienne „spotkania” 

umilają Wam troszkę ten czas. A prace, które wykonujecie będą przepiękną dekoracją lub obrazkiem 

świątecznym dla Waszych bliskich ☺ 

 

 

 Na początek proponujemy Wam wykonanie kilku zadań grafomotorycznych. Pamiętajcie, że 

pod czas wykonywania tego ćwiczenia musicie siedzieć odpowiednio czyli stopy na podłodze, plecy 

proste, głowa uniesiona wysoko nad kartką i pamiętajcie, aby ołówek trzymać prawidłowo (tj. 

trójpunktowy - trójpalczasty chwyt) i jednym ciągłym ruchem łączyć kreseczki.  

 

 

  

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


 





Propozycje prac plastycznych  

Harmonijkowe zwierzątka 

 

http://maluchwdomu.pl/2020/03/jak-zrobic-z-papieru-latwe-zwierzatka-kwiaty.html 

Potrzebne materiały: nożyczki, klej, ołówek, pisał, klamerki (pomocniczo) 

Ptaszek: 

1. trzy kwadraty w jednolitym kolorze, jedno białe kółko, mały trójkąt, kawałek kartki  

w dowolnym kolorze. 

Królik: 

1. trzy kwadraty w jednolitym kolorze, dwa średnie kółka, dwa nieco większe kółka, małe 

kółeczko, mały prostokąt, kawałek kartki w kolorze  

 

http://maluchwdomu.pl/2020/03/jak-zrobic-z-papieru-latwe-zwierzatka-kwiaty.html


 

 

Wielkanocne - zwierzątka orgiami płaskie z kół 

 

http://crayonka.blogspot.com/2013/03/wielkanoc-zwierzatka-origami-paskie-z-ko.html?m=1 

http://crayonka.blogspot.com/2013/03/wielkanoc-zwierzatka-origami-paskie-z-ko.html?m=1


Zwierzątka pomponiki 

 

 

 

https://stylowi.pl/32423775 

https://stylowi.pl/32423775


 

 


