
Dzień 3 7.04.2021r. 

Temat dnia: Królewna Śnieżka 

 

Kochane przedszkolaki       

Dzisiaj zaczniemy od zabawy ruchowej: 

Wiatraczki – zabawa. 

Dzieci ( w obecności rodzica) obracają się wokół własnej osi, na jedno uderzenie w bębenek (lub 

klaśnięcie) zatrzymują się i stają na jednej nodze, na dwa uderzenia stają na dwóch nogach na 

baczność. 

Następnie Wasze głowy muszą troszkę pomyśleć: Rozwiązywanie zagadki:  

Nosi koronę na głowie, kto to jest, kto mi powie ? 

Oczywiście to KRÓLEWNA       

Kochane dzieci,  dzisiaj obejrzycie bajkę Królewna Śnieżka, pokazuje postacie występujące w bajce. 

Zapraszam do obejrzenia teatrzyku Kamishibai:  

Teatrzyk Kamishibai "Królewna Śnieżka" - YouTube 

Rozmowa na temat bajki, kto występował w bajce, kto był dobry, kto zły? Co to znaczy? - próby 

wyjaśnienia pojęć: miłość, dobroć.  

 

Zabawa ruchowa – Krasnoludki i wielkoludy. Dzieci w rytm tamburyna (lub uderzania dłonią np. w 

stół) biegają na palcach jak małe krasnoludki lub chodzą dużymi, ciężkimi krokami jak wielkoludy. 

A teraz spróbujemy pobawić się w teatrzyk       

W zależności od możliwości i pomysłowości rodziców       

Można spróbować zrobić teatrzyk cieni: 

W domu stworzona jest scena dla teatrzyku cieni: na przykład między dwoma krzesłami należy 

rozwiesić białe prześcieradło i ustawić lampkę tak, aby je oświetlała od tyłu, czyli od tej strony gdzie 

znajduje się osoba poruszająca kukiełkami.  

Do wykonania kukiełek potrzebne będą: karton, rurka do picia, nożyczki i taśma klejąca, na kartonie 

rysujemy kształt postaci i dokładnie go wycinamy. Następnie taśmą klejącą przyklejamy do niego 

rurkę.  

Lub teatrzyk kukiełkowy: 

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


 

Można wspólnie z dziećmi z materiałów znalezionych w domu wykonać kukiełki       

 

A teraz przyjrzyjcie się czapce krasnala: 

 



 

Co Wam przypomina jej kształt? 

Spróbujcie z kolorowych kredek ułożyć kształt trójkąta       Dacie radę       Pamiętajcie, że trójkąt ma 

trzy boki i trzy wierzchołki       

„Poszukiwacze trójkątów” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość 

A teraz zamieńcie się w detektywów i spróbujcie znaleźć w Waszych domach  przedmioty o 

trójkątnym kształcie (np. ekierka, wieszak na ubrania, chorągiewka, klocek) 

Pochwalcie się znalezionymi przedmiotami       

Zapraszam do pośpiewania z pokazywaniem        

 

My jesteśmy krasnoludki 

My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, hopsasa!   (dzieci podskakują) 

Pod grzybkami nasze budki, hopsasa, hopsasa!   (dzieci nad głową robią z rąk budki) 

Jemy mrówki, żabie łapki, oj tak tak, oj tak tak!   (dzieci pokazują jak jedzą) 

A na głowach krasne czapki, to nasz znak, to nasz znak! (dzieci tworzą z rąk czapki) 

Gdy kto zbłądzi, to trąbimy – tru tu tu, tru tu tu!  (dzieci udają, że trąbią) 

A kto senny to uśpimy – lu lu lu, lu lu lu    (dzieci kładą złączone dłonie pod policzek i 

udają, że śpią) 

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka – no no no, no no no!  (Dzieci kiwają palcem wskazującym) 

To zapłacze niezabudka – ojojoj, ojojoj!   (dzieci udają, że płaczą) 

My jesteśmy krasnoludki - dla maluszków - YouTube 

 

 

Na zakończenia dnia można wykonać pracę Krasnoludek – kolorowanie, rozpoznawanie figur 

geometrycznych.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ee4mdq4S8Vg


 



 


