
Witajcie KRASNOLUDKI 

 

 

Dziś moi drodzy znów mamy kilka śmiesznych zabaw, w których wykorzystamy przede 

wszystkim swój nos. Zanim przejdziemy do zabaw musimy sprawdzić jak wam poszła wczorajsza nauka 

prawidłowego czyszczenia noska i korzystania z chusteczek.  

Biegnijcie do pokoju po misie dla siebie i swoich bliskich. A Was drodzy Rodzice prosimy o 

pomoc w wykonaniu tego zadania.  

 

Zadanie pt. „Misiu, nauczę cię jak wydmuchiwać nos” 

  

Macie już swojego misia, a więc zaczynamy. Posadź misia na swoich kolanach  

i nauczcie go, jak prawidłowo wydmuchać nos. Wasi Rodzicie teraz wam dokładnie jeszcze raz wyjaśnią 

jak to należy wykonać poprawnie. Nie jest to takie proste, bo trzeba przestrzegać kilku zasad. Mama 

albo tata  też uczą swojego misia (modelując zachowanie): 

1. Rozkłada chusteczkę higieniczną. 

2. Przykłada misiowi do nosa. 

3. Zatyka delikatnie chusteczką jedną dziurkę i prosi misia, by dmuchał powietrze przez drugą dziurkę. 

4. Powtarza tę czynność, zatykając drugą dziurkę nosa misia. 

5. Składa chusteczkę i wyrzuca do kosza. 

Po tym pokazie prosimy wyjaśnijcie swoim dzieciom, jak ważna jest higiena nosa.  

Opowiedzcie, że nos jest połączony z  uchem i gardłem. Przez jego nieprawidłowe czyszczenie można 

się bardziej rozchorować. Dlatego podczas dmuchania zatyka się jedną dziurkę i nie dmucha się zbyt 

mocno. 

 

Następnie  poproście dziecko, aby nauczyło swojego misia. Na koniec niech dziecko, za pomocą 

nowej chusteczki, wyczyści swój nos. Rodzic może w trakcie wykonywania tej czynności przez dziecko 

mówić  instrukcję: Zamknij buzię, przyłóż chusteczkę, zatkaj jedną dziurkę, dmuchaj, zatkaj drugą 

dziurkę, dmuchaj. Po skończonym zadaniu wyrzućcie chusteczki  do kosza i pamiętajcie o  umyciu rąk, 

z nosa mogły się na nie przedostać wirusy. 



 

BRAWO ŚWIETNIE WAM POSZŁO 

Zabawa 1. 

W nagrodę zapraszamy do zabawy w „Latające piórka”. Do zabawy będą nam potrzebne 

kolorowe piórka, a jeśli ich nie macie mogą być paski kolorowej bibuły lub chusteczki higienicznej. 

Zabawa polega na dmuchaniu piórek. Usiądź  na dywanie, a na dłoni połóż kolorowe piórko 

i delikatnie zdmuchuje je przed siebie. Następnie próbuj dmuchać piórko w górę i utrzymać je jak 

najdłużej w powietrzu tak, by nie spadło na podłogę. 

W drugiej rundzie spróbuj delikatnie zdmuchnąć piórko nosem, buzia pozostaje zamknięta 

(pod warunkiem, że w nosie nie mają kataru). 

 

Zabawa 2. „Piórka na start” 

Do tej zabawy zaproś kogoś z rodziny. Każdy z Was powinien mieć piórko, następnie stańcie 

przy pustym stole. Piórka należy położyć na skraju stołu. Zabawa polega na dmuchaniu ustami w piórko 

tak, aby nie spadło tylko przesuwało się po blacie. Wygrywa ta osoba, której piórko jako pierwsze 

dotrze na drugą stronę stołu. Spróbujcie tą zabawę powtórzyć ale tym razem dmuchajcie na piórko 

używając tylko nosa (usta zamknięte). 

 

Zabawa 3.  Zagadki   

Usiądźcie wygonie i posłuchajcie: 

 

Bywa kolorowa, 

Jest też kwadratowa, 

Gdy jej nie potrzeba 

W kieszeni się chowa. (chusteczka) 

Każdy go na buzi ma 

I przez niego oddycha. (nos) 

Kicham, kaszlę i mogę zarazić brata, 

Bo ja dziś mam straszny… (katar) 



 

Wycieram nią nos, 

A czasem usteczka, 

W kieszeni mojej mieszka 

I nazywa się… (chusteczka) 

Najpierw porządnie wydmuchasz nos 

A potem się rozejrzysz – gdzie stoi… (kosz) 

                                                                                      Jest na środku twarzy i nim oddychamy, 

Ale się zatyka, kiedy katar mamy. (nos) 

 

A teraz drogie KRASNALE  troszkę się poruszamy: 

 

Hop do góry jak kangury, 

Ręce wyciągamy w bok  

I kręciły się jak małe wiatraczki 

Szukając bezpiecznego miejsca na dywanie tak, aby nikomu nie przeszkadzać. 

 

Jesteście gotowi….. To zaczynamy od „Gimnastyki Smyka” 
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

 

„Głowa ramiona kolana pięty” 
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

A teraz przyszedł czas na zabawy muzyczne: 
 „Mam chusteczkę haftowaną”   

(do tej zabawy przygotujcie chusteczkę) 

https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY


Zabawa sensoryczna - Piórka - prowadzenie artystyczne Anna Machmar  

(do tej zabawy przygotujcie piórka) 

https://youtu.be/6EzQ0Bz1eYk 

 

Zapraszamy Was teraz do wykonaniu kilku plastyczno-technicznych prac. 

Wykonywane przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac czy wykonanych 

doświadczeń, zabaw ruchowych, ćwiczeń możecie wysyłać na naszego maila grupowego:  

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

https://youtu.be/6EzQ0Bz1eYk
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com


 



Praca plastyczna „Wiosenne ptaki” 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/ptaszki-z-drewnianych-klamerek.html 

Potrzebne będą:  

• drewniane klamerki,  

• kolorowe piórka,  

• kreatywne oczy,  

• pomarańczowa pianka,  

• nożyczki, klej, farba, pędzle 

 

Klamerki, możemy pomalować farbami plakatowymi. Po wyschnięciu przyklej do nich 

oczy, dzioby wycięte z pomarańczowej pianki i piórka. Jeżeli chcecie przypinać ptaszki do 

gałązek, to należy pamiętać o tym, aby elementy głowy przykleić do odpowiedniej strony 

spinacza, dokładnie widać to na zdjęciach. Milej zabawy. 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/ptaszki-z-drewnianych-klamerek.html
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