
Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki! 

Dziś będziemy tworzyć wesołe pacynki. Razem z  nimi, będziemy mogli 

wziąć udział w kreatywnych zabawach. 

Nasza propozycja to pacynka żaby,  jednak wykorzystując schemat 

można wykonać inne   zwierzęta  lub postaci z bajek.  

Nasza druga propozycja to potwory z „Ulicy Sezamkowej” – Elmo  

i Ciasteczkowy Potwór.  

 

Do wykonania pacynki żaby będziemy potrzebować : 

 kolorowy brystol 

 kolorowy papier 

 flamastry 

 klej 

 nożyczki 

 ołówek  

 

 



 

Na kolorowym brystolu odrysowaliśmy kształt owalu. Na pewno 

znajdziecie w domu coś o tym kształcie, my wykorzystaliśmy pokrywę od 

naczynia żaroodpornego. Następnie wycięliśmy dwa owale w różnych 

kolorach (na żabę – zielony i czerwony). Zgięliśmy je na pół, zielony 

przecięliśmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Następnie smarujemy klejem brzegi czerwonego owalu ( od zewnętrznej 

strony) i przyklejamy na nim połówki zielonego brystolu- tak aby 

powstała kieszeń między zielonym a czerwonym brystolem ( czyli nie 

smarujemy wzdłuż linii prostej)  

 

 



Teraz pozostało tylko ozdobić naszą żabę elementami kolorowego 

papieru i flamastrami. Żaba otrzymała wystające oczy, język  i 

namalowany nos. 

 

 



 

 

 

W dolną kieszonkę wkładamy kciuk, pozostałe w górną i możemy już się 

nią bawić  

 



 

Elmo i Ciasteczkowy potwór wykonane tą samą metodą  

 

 

Mamy gotowe pacynki, teraz czas na zadanie specjalne- teatrzyk. 

Ale najpierw kilka zabaw .  

Zadanie pierwsze- do wykonania samemu lub z drugą osobą   

Przeprowadź rozmowę z drugą pacynką- zapytaj jak ma na imię, ile ma 

lat, w co lubi się bawić itp.   

Zadanie drugie- tu lepiej sprawdzi się zabawa w parach.  

Ciasteczkowy Potwór jest smutny, a Elmo próbuje go rozśmieszyć.   

Spróbuj przy pomocy pacynki rozśmieszyć drugą osobę   



 

Zadanie trzecie – mówimy  wierszyk z pacynkami żabki 

 

Teatrzyk to miejsce na Państwa i dzieci kreatywność. Spróbujcie 

wymyśleć bajkę, którą przedstawicie pozostałym domownikom. Wszyscy 

biorą udział w przedstawieniu? Super! Zatem widzami będą misie i lalki. 

Mamy  nadzieję, że dobrze się bawiliście wykonując dzisiejsze zadania! 

Zachęcamy do  fotografowania i dzielenia się z nami Waszymi pracami. 

Przypominamy również o założeniu teczki i zbieraniu wszystkich 

Waszych dzieł.  

 

Gorąco pozdrawiamy, 

Ciocie z przedszkola „ Dzieci Świata” 

 


