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1. „Dzieci w domkach, dzieci na spacerze” – zabawa ruchowa  

Dziecko spaceruje w rytm melodii. Gdy muzyka jest przerwana kuca z rękoma 

ułożonymi nad głową w kształcie daszku. Dziecko, musi uważnie słuchać 

melodii, aby wykonało zadanie poprawnie.  

 

2.  „Kto widział krasnoludka?” 

Burza mózgów- proszę pokazać dziecku zamieszczone poniżej ilustracje 

krasnali. Zachęcamy dziecko do opowiedzenia nam jak one wyglądają. Proszę 

zwracać uwagę, aby dziecko wypowiadało się pełnym zdaniem.  

Następnie czytamy dziecku wiersz M. Konopnickiej i zadajemy pytania, które 

zamieszczone są pod wierszem  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Czy to bajka, czy nie bajka,  

Myślcie sobie, jak tam chcecie.  

A ja przecież wam powiadam:  

Krasnoludki są na świecie.  

Naród wielce osobliwy.  

Drobny - niby ziarnka w bani:  

Jeśli które z was nie wierzy,  

Niech zapyta starej niani.  

W górach, w jamach, pod kamykiem,  

Na zapiecku czy w komorze 

Siedzą sobie Krasnoludki  

W byle jakiej mysiej norze.  

Pod kominem czy pod progiem -  

Wszędzie ich napotkać można:  

Czasem który za kucharkę  

Poobraca pieczeń z rożna…  

Czasem skwarków porwie z rynki  

Albo liźnie cukru nieco  

I pozbiera okruszynki,  



Co ze stołu w obiad zlecą.  

Czasem w stajni z bicza trzaśnie,  

Koniom spląta długie grzywy,  

Czasem dzieciom prawi baśnie…  

Istne cuda! Istne dziwy! 

Gdzie chce - wejdzie, co chce - zrobi,  

Jak cień chyżo, jak cień cicho,  

Nie odżegnać się od niego,  

Takie sprytne małe licho!  

Zresztą myślcie, jako chcecie,  

Czy kto chwali, czy kto gani,  

Krasnoludki są na świecie!  

Spytajcie się tylko niani. 

- Jak myślisz, czy krasnoludki są na świecie? 

-Czy widziałeś kiedyś krasnoludka? 

- Co Ty o tym wszystkim myślisz? 

 

3.  „Krasnale i olbrzymy” – zabawa ruchowa pobudzająco- hamująca. 

Gdy rodzic gra na bębenku (miska plus łyżka  ) szybko dziecko „zamienia się” 

w krasnoludka – łapie się pod boczki, uśmiecha się radośnie, biega na 

paluszkach. W momencie kiedy rodzic zaczyna grać wolno dziecko „zamienia 

się” w olbrzyma  - porusza się wolno, stawia bardzo duże kroki i ma groźną 

minę. W późniejszym czasie proponuje zamianę ról rodzic-dziecko   

 

 

 

 



4.  „Krasnoludek” – ćwiczenie logorytmiczne 

Dziecko klaszcze, tupie i uderza dłońmi  na zmianę o kolana podczas 

recytowania rymowanki: 

 

Gdy pójdziemy do ogródka, 

To znajdziemy krasnoludka.  

 

5. „Mój krasnoludek” Karta pracy PDF 

Układanie postaci krasnala z figur geometrycznych. Proszę pokolorować figury 

z karty pracy PDF wyciąć je ( dajmy spróbować dziecku popracować z 

nożyczkami! ) a następnie „stworzyć” z nich krasnoludka  

 

6.  „Krasnoludki” – zabawa taneczna przy popularnej piosence 

Proszę o odtworzenie dziecku piosenki „My jesteśmy krasnoludki” oraz 

zatańczenie jej z nim ilustrując ruchem tekst  udanej zabawy!!!!  

  https://www.youtube.com/watch?v=NEPp1kE8vEQ  

 

ZADANIE SPECJALNE 

Kochane Misie z racji tego, że święta Wielkanocne już za pasem i zajączek do 

nas zmierza swoimi wielkimi susami mam dla Was zadanie na weekend. 

Zasądźcie z rodzicami rzeżuchę albo owies  Musicie dbać o swój mały 

ogródek codziennie sprawdzać czy nasionka nie maj a za sucho i czy w miejscu, 

którym je postawiliście jest wystarczająco dużo słoneczka. 

       

https://www.youtube.com/watch?v=NEPp1kE8vEQ

