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Temat: Kto uszyje spodenki? 

1. „Ściegi maszynowe” – zabawa ruchowa z podskokami. Dzieci w zabawie naśladują 

ruchy igły   maszynowej: ścieg pojedynczy – skoki na jednej nodze; ścieg podwójny – 

skoki obunóż; fastryga – długie skoki naprzemienne. Rodzic zwraca uwagę, aby dzieci 

dokładnie wykonywały skoki.  

 

2.  „Tańcowała igła z nitką” – wysłuchanie wiersza J. Brzechwy. Nauczyciel czyta 

dzieciom wiersz. 

 

Tańcowała igła z nitką 

 Tańcowała igła z nitką,  

igła – pięknie,  

nitka – brzydko.  

Igła cała, jak z igiełki,  

nitce plączą się supełki. 

 Igła naprzód – nitka za nią: 

 „Ach, jak cudnie tańczyć z panią!” 

 Igła biegnie drobnym ściegiem, 

 a za igłą – nitka biegiem.  

Igła górą, nitka bokiem,  

igła zerka jednym okiem.  

Sunie zwinna, zręczna, śmigła. 

 Nitka szepce: „Co za igła!”  

Tak ze sobą tańcowały,  

aż uszyły fartuch cały!  

 

Jan Brzechwa 

– Co to znaczy, że igła tańczyła z nitką?  

– Jak się zakończył ich wspólny taniec? 

 – Kto tańczył ładnie, a kto brzydko? 

 



3.  „Nie tylko igły i nici” – prezentacja akcesoriów krawieckich, pokaz nawlekania nici 

na igłę i podstawowego ściegu – fastrygi, łączenie tkanin. Rodzic pokazuje różne 

akcesoria krawieckie: igły (różnych grubości i wielkości), kolorowe nici, nożyczki, 

szpilki, kolorowe tkaniny, miarkę krawiecką. Wspólnie z dzieckiem ustala ich 

przeznaczenie i sposób wykorzystania. Prezentuje ścieg fastrygowy, łącząc nim 

kawałki tkanin.  

 

4. „Ubranka dla lalek i misiów” – ozdabianie ścinkami tkanin, tasiemek, koronek 

spodenek dla misia i sukienki dla lalki. Rodzic demonstruje, jak można wykorzystać 

materiały, jak przycinać tkaniny i tasiemki. Zwraca uwagę na estetyczne wykonanie 

pracy i zapełnienie tkaninami całej sylwety (szablon dostępny w załącznikach). 

Następnie dziecko samodzielnie skrawkami materiału wykleja szablon. 

 

5. „Jestem muzykantem” – utrwalenie piosenki i zabawa naśladowcza.  

 

6. „Szyjemy na maszynie” – zabawa ruchowa z podskakiwaniem. Dziecia hasło: Igła – 

skaczą obunóż do przodu. Na hasło: Nitka – kładą ręce na ramiona dziecka przed sobą 

i biegną do przodu, w prawo i w lewo. 

 

7. „Ściegi” – ćwiczenia grafomotoryczne.  

Rodzic prezentuje tkaniny z różnymi ściegami: ręcznymi i maszynowymi. Nazywa je: 

fastryga (1), okrętka (2), zygzak (3) itd. Dokładnie opisuje ich wygląd – położenie i 

układ nici na tkaninie. Prosimy dziecko, żeby najpierw w powietrzu, potem na 

podłodze, ruchem ręki spróbowało odwzorować ścieg, najpierw rytmicznie razem, a 

potem samodzielnie.  

 



 

 



 
 

8. „Groszki i paski” – ćwiczenia grafomotoryczne w ogrodzie, kreślenie kredą na 

chodniku. Rodzic  daje dziecku kredę w różnych kolorach. Zachęca do narysowania 

na chodniku wzorów, jakie można zobaczyć na tkaninach: paski, groszki, kratka, 

cętki, łatki, na jak największej powierzchni. Dzieci nazywają swoje wzory 


