
1. „Wesołe powitanie” /witanie się różnymi częściami ciała/
Dzieci odwracają się twarzą do Rodzica, na hasło:
Witają się paluszki – witają się paluszkami,
Witają się dłonie – dotykają się dłońmi,
Witają się łokcie – dotykają się łokciami,
Witają się kolanami – dotykają się kolanami,
Witają się stopy –dotykają się stopami,
Witają się plecy – dotykają się placami.

2. „Lustra” – dzieci siadają naprzeciwko Rodzica. Zadanie polega na wykonywaniu takich samych 
ruchów, jakie zaprezentuje partner. Ruchy mogą być dowolne, ważne aby były wykonywane 
dokładnie i powoli.

3. Masażyk „Idzie Ola do przedszkola”. Rodzic masuje plecy dziecka. Potem następuje zamiana ról.

Idzie Ola do przedszkola – palce rąk maszerują od dołu pleców ku górze
I wesoło sobie skacze – delikatne pukanie w plecy, podskakiwanie
Misie, lalki już czekają – głaskanie na przemian prawą i lewą dłoni?
Zaraz je zobaczę – układamy dłonie na łopatkach, robimy słoneczka
Przyszedł także mały Olek – palce obu rąk maszerują od dołu pleców ku górze
Narysował koło – oburącz zakreślamy koła
Bierze klocki, samochody – delikatnie pukamy wszystkimi palcami, potem ruch falisty
Bawi się wesoło – oburącz zakreślamy koła
Widzisz mały przedszkolaczku – układamy dłonie na łopatkach robimy słoneczka
Ile tu zabawek – oburącz zakreślamy koła
Jutro przyjdziesz i od rana – palce obu rąk maszerują od dołu pleców ku górze



4.Pokoloruj ilustrację (technika dowolna)

1.S uchanie fragmentu ba ni M. Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce ł ś
Marysi”zwrócenie uwagi na wygl d krasnoludków, miejsca, w których mo na je ą ż
zobaczy , ulubione zaj cia, po ywienie.ć ę ż

Czy to bajka, czy nie bajka,My lcie sobie, jak tam chcecie.A ja przecie  wam ś ż
powiadam:Krasnoludki s  na wiecie.Naród wielce osobliwy.Drobny - niby ziarnka w ą ś
bani:Je li które z was nie wierzy,Niech zapyta starej niani.W górach, w jamach, pod ś
kamykiem,Na zapiecku czy w komorzeSiedz  sobie KrasnoludkiW byle jakiej mysiej ą
norze.Pod kominem czy pod progiem -Wsz dzie ich napotka  mo na:Czasem który ę ć ż
za kuchark Poobraca piecze  z ro na... Czasem skwarków porwie z rynkiAlbo li nie ę ń ż ź
cukru niecoI pozbiera okruszynki,Co ze sto u w obiad zlec .Czasem w stajni z bicza ł ą
trza nie,Koniom spl ta d ugie grzywy,Czasem dzieciom prawi ba nie...Istne cuda! ś ą ł ś
Istne dziwy!Gdzie chce - wejdzie, co chce - zrobi,Jak cie  chy o, jak cie  cicho,Nie ń ż ń



od egna  si  od niego,Takie sprytne ma e licho!Zreszt  my lcie, jako chcecie,Czy ż ć ę ł ą ś
kto chwali, czy kto gani,Krasnoludki s  na wiecie!Spytajcie si  tylko niani.ą ś ę
2.Ogl danie ilustracji przedstawiaj cych ró ne krasnoludki:opisywanie wygl du ą ą ż ą
krasnoludków zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy wygl du ą
krasnoludkaoniewielki wzrost, d uga, g sta broda, czerwona szpiczasta czapeczka ł ę
(od jej koloru pochodzi polska nazwa krasnoludka), kolorowy kubraczek, krótkie 
nó ki.ż
3.Pokoloruj krasnoludka



4.„Czym zajmuj  si  krasnoludki?” – zabawa ruchowa: swobodne wypowiedzi dzieci ą ę
na temat zaj  krasnoludków okre lanie cech charakteru krasnoludków: pracowite, ęć ś
uczynne, go cinne, weso e, dobre, opieku cze...na ladowanie pracy krasnoludków: ś ł ń ś
zamiatanie, mieszanie w garnku...odgadywanie, co robi  krasnoludki (pantomima w ą
wykonaniu dzieci)dgadywanie, co robi  krasnoludki (pantomima w wykonaniu dzieci)ą




