
Propozycje zabaw i zajęć 14.04.2021r. (środa):

Temat: „W pracowni krawieckiej”

1) „Rozgrzewka”- na początek trochę się poruszajcie. 

Propozycje ćwiczeń: 

– bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan przez 15 sekund,

– 10 pajacyków,

– 10 dużych wiatraków w przód (tj. naprzemianstronne krążenia ramion

w przód),

– 10 dużych wiatraków w tył (tj. naprzemianstronne krążenia ramion w tył),

– krążenia biodrami 5 razy w jedną i 5 razy w drugą stronę (dłonie układamy na bioderkach),

– łączymy nogi, kładziemy dłonie na kolana i 5 razy zginamy i prostujemy złączone

kolana (zwracając uwagę na złączone stopy),

– 10 tzw. "piłeczek" w miejscu (skoki obunóż w miejscu).

2) „Krawcowa”- wysłuchanie utworu. 

Wchodzimy w link: https://www.youtube.com/watch?v=fvDg2-MNFAY

Pytanie dla dziecka po wysłuchaniu utworu: Czym zajmuje się krawcowa?

A oto podpowiedzi:

– szyje na maszynie lub ręcznie przy pomocy igły i nitki,

– podgina lub skraca jak coś jest za długie,

– naszywa łaty lub zaszywa dziurę,

– wszywa zamek, jak się zepsuje, itp. 

4) „Co robi krawcowa?”- oglądanie historyjki obrazkowej i opowiadanie po kolei co robi 

krawcowa (załącznik nr 1) .

5) „Liczymy guziki”- zabawa dydaktyczna. 

Bardzo Was proszę o wycięcie wszystkich guzików z załącznika nr 2 ( Można poprosić rodziców 

o pomoc w wycinaniu). 

Powiedzcie mi, jakiego koloru są te guziki? Posegregujcie guziki zwracając uwagę na kolor.

- Ile jest guzików zielonych? 

- Ile jest guzików czerwonych? 

- A niebieskich? 

https://www.youtube.com/watch?v=fvDg2-MNFAY


- Ile mamy wszystkich guzików?

A teraz posegregujcie guziki zwracając uwagę na wielkość: małe i duże. 

- Ile mamy małych guzików? 

- Ile dużych?

Teraz posegregujemy jeszcze guziki zwracając uwagę na ilość oczek w guziku. Podzielcie je na 

dwie grupy: pierwsza grupa to guziki, które mają cztery oczka, a grupa druga to guziki z dwoma 

oczkami. 

- Ile mamy guzików z czterema oczkami? 

- A ile z dwoma? 

- Których jest więcej, a których mniej? A może jest ich tyle samo?

MIŁEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ !!!



ZAŁĄCZNIK NR 1



ZAŁĄCZNIK NR 2


