
Dziś drogie KRASNOLUDKI nauczycie się samodzielnie rysować żabki.  Przygotujcie 

kartki, dobrze naostrzony ołówek oraz kredki. I do dzieła. 
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III. 
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Dla chętnych KRASNOLUDKÓW mamy kolejną zabawę plastyczne. Wyciągnijcie 

kolorową plastelinę lub modelinę i ulepcie żabią rodzinę. Aby Wam troszkę pomóc zerknijcie 

na stronę internetową, którą zamieściłyśmy poniżej (tam również znajdziecie instrukcje jak 

ulepić inne zwierzątka z plasteliny).  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/ 

 

Wykonaną żabią rodzinkę przyklejcie do liścia wyciętego z zielonej kartki, podpiszcie 

Wasze prace i zróbcie zdjęcie. Mamy nadzieję, że zabawa z plasteliną umili Wam dzisiejszy 

dzień a na pewno dobrze wpłynie na rozwój  i usprawnienie Waszej motoryki małej czyli dłoni, 

paluszków i nadgarstków. 

Jeżeli w domu nie macie plasteliny czy modliny bo akurat Wam się skończyła. Nic nie 

szkodzi poniżej dołączamy dwa przepisy na fajne masy dzięki, którym też można świetnie się 

bawić. 

CIASTOLINA  
 

2 szklanki mąki 

1 szklanka soli 

2 szklanki ciepłej wody 

2 łyżki oleju 

barwnik spożywczy 

aromat do ciasta 

 

WSKAZÓWKA! 

 

Jeśli chcesz, aby CIASTOLINA miała jednolity kolor, przed połączeniem składników 

dodaj barwnik spożywczy do ciepłej wody. Masę wyrabiaj do momentu kiedy przestanie kleić 

się do dłoni. 

MASA SOLNA  
 

1 szklanka mąki 

1 szklanka soli 

ok. 0,5 szklanki woda 

 

Pamiętajcie, że  figurkę z  masy solnej, gdy bardzo dobrze wyschnie będzie można 

pomalować farbami ☺ 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/


Rozwiąż zagadki i wskaż odpowiedni obrazek przedstawiający odpowiedniego ptaka. 

 

Głosu nie wydają, jakby miały tremę. 

Mówią o nich ludzie, że to ptaki nieme. 

Po stawie pływają. Są okazem piękna. 

Możesz je zobaczyć w Królewskich Łazienkach. 

(łabędzie) 

Po pniach drzew on skacze. 

Puka dziobem w korę. 

Pewnie gdy są chore, 

jest tych drzew doktorem. 

(dzięcioł) 

Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. 

Gdy ujrzy go żabka, do wody umyka. 

(bocian) 

Biżuterii nie kładź w oknie otwartym w dzień skwarny, 

bo ci ptaszek ten ją skradnie dla swojej dzieciarni. 

(sroka) 

Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze. 

Przy oknie, na ścianie muruje mieszkanie 

z gliny, z własnej śliny, bez młotka i kielni, 

jak ten murarz dzielny. 

(jaskółka) 

On ma tę naturę, że wzlatując w górę, 

śpiewa chwałę polom nad rolnika rolą. 

(skowronek) 

Ptak ten czarny, to nie kawał, 

zwie się jak ta mała kawa. 

(kawka) 

 



Czarno-szary duży ptak wszystkożerny jest jak człowiek, 

a nazywa się on tak, jak dźwig wielki na budowie. 

(żuraw) 

Lepszy w garści wróbel niźli on na dachu. 

Kiedyś listonosza wyręczał on w fachu. 

(gołąb) 

Barwne i krzykliwe ptaszę polubiło strony nasze. 

Wciąż wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. 

(sójka) 

Wielki ptak uroczy ma na piórach "oczy". 

(paw) 

Ma szare ubranie czernią obrzeżone. 

Żyje na śmietnikach. 

Mylą ją z gawronem 

(wrona) 

Z bajek jest nam znana. 

Choć żyje w ciemności, 

pozostaje dla nas symbolem mądrości. 

(sowa) 

   

Źródło: 
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-ptakach/ 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-ptakach/
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