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Temat: W krainie bajek- krasnoludki. 
 

 Zachęcam do zapoznania dzieci z wierszem 
Marii Konopnickiej Czy to bajka, czy nie bajka 

 Zabawa ruchowa "Wyczarowujemy krasnoludki”.  

Dzieci poruszają się w rytm dowolnej muzyki biegając po dywanie na hasło: „Czary mary, eci 
plecie - w krasnoludki zmieniam dzieci”, dziecko przykuca. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 Zapraszam do zabawy ruchowej z piosenka „My jesteśmy krasnoludki”. 
 
https://youtu.be/3-eNzX7xmFs 
 

 Zabawa dydaktyczna „Powiedz mi”. 
 

   
Rozmowa z dziećmi na temat ilustracji: 

 Ile jest krasnali? 
 Powiedz, co trzyma pierwszy krasnal? 

 
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… 
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. 
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 Powiedz, co trzyma w ręce ostatni krasnal? 
 Pokaż, który krasnal ma łopatę? 

 
 Zabawa „Krasnale nakrywają do stołu”. 

 
Rodzic układa na stole (wzór poniżej) i „czyta” głośno rytm wskazując na poszczególne 
elementy „widelec, talerz, nóż, widelec, talerz..’ następnie zachęca dziecko, aby mu 
podpowiadało, co powinno być dalej, w kolejnym etapie zabawy dziecko układa i czyta rytm 
samodzielnie. 

 

 

 

Rodzic rozkłada na dywanie cztery dowolne przedmioty odgadywanie przez dzieci, co zostało  

 

 

 Zabawa utrwalająca znajomość kolorów „Czapki krasnali” 

Pomórz krasnalom w sprzątaniu, pokaż, do której szuflady mają włożyć 
poszczególne czapeczki? 
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 Praca plastyczna Krasnal 

 

Materiały: 
 
Nożyczki 
Klej 
Papier kolorowy  
Pisak 

 
Chcąc stworzyć papierowego 
krasnala dzieci mają najpierw 
za zadanie wyciąć podłużny 
 kawałek z papieru kolorowego  
 i pozaginać go w harmonijkę. 
Następnie przyklejają tak powstały 
„tułów” pajacyka do kartki,  
na jego końcu przyczepiają zaś  
wyciętą wcześniej główkę i czapkę.  
Ostatnie czynność to przyklejenie prostych rąk pośrodku figurki pajaca. Przyciśnięta figurka  
"sprężynuje" w górę i w dół. Praca idealnie nadaje się do dalszej zabawy (dzieci mogą  
bawić się w teatr, wymyślać dialogi, pajacyk może tańczyć. 
 
 

ZRÓB TO SAM 


