
Drodzy rodzice, kochane przedszkolaki!  

 

 Mamy piątek! Bardzo dziękujemy za wszystkie przysłane piękne prace       

Bardzo nam miło, że rodzice wspólnie z dziećmi są tak aktywni i działają 

razem z nami. Po powrocie do przedszkola, nasze ściany będą wspaniale 

przystrojone tymi fantastycznymi pracami !       A teraz czas na kolejne 

zadania       

 

Dzisiejszą pracą jest... Zgadnijcie sami! Oto zagadka       

 

Małe kółko jest na górze, 

A pod spodem kółko duże. 

W małym kole oczka , jak węgielki dwa, 

uszy, pyszczek czarny i nosek figlarny. 

Dalej tajemnica....i i łapki do tego. 

Otrze łzy, przytuli. Wiesz co to takiego? 

Przytulankę taką każde dziecko zna, 

Każde ma takiego.... a czasami dwa, 

Bawi Olę, Jacka i małego Krzysia. 

Każde dziecko w nim rozpozna.... 

Pluszowego....misia. 

Brawo! Praca plastyczna pt. ,,Miś” 😉 Mamy nadzieję, że się spodoba i 

przystroi Wasze pokoje. Zachęcamy do fotografowania aktywności. 

Zaczynajmy ! 😉  

 

Krok 1. 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebujemy: 

-kolorowe kartki 

-nożyczki 

-klej 

-ołówek 

-samoprzylepne oczka (niekoniecznie) 



 

Krok 2. 

Na brązowej kartce rysujemy: głowę misia, brzuch, dwie stopy, dwie dłonie 

oraz 4 paski równej długości i wszystko wycinamy.  



 

Krok 3. 

Wszystkie 4 paski składamy w ,,sprężynkę”. 



 

Krok 4. 

Wszystkie elementy już są gotowe do przyklejenia. Wycięty brzuch misia 

smarujemy na górze klejem i doklejamy do niego głowę.  



 

Krok 5. 

Następnie smarujemy brzuch misia w czterech miejscach i przyklejamy 

,,sprężynki”.  



 

Krok 6. 

Na ,,sprężynki’ przyklejamy łapki misia.  



 

Krok 7. 

Misio prawie gotowy       Teraz z różowego papieru wycinamy 4 większe kółka 

i 12 mniejszych żeby misiowi ustroić łapki, z brązowego papieru wycinamy 

buzię misia, z czarnego papieru nosek i dwa małe kółeczka na oczka + dwa z 

białego papieru (można wykorzystać samoprzylepne oczka). 



   

Krok 8. 

Wycięte elementy przyklejamy, tak jak na załączonym obrazku       



 

Krok 9. 

Na koniec wycinamy uszy, przyklejamy je oraz rysujemy misiowi uśmiech. 



 

Krok 10. 

Miś gotowy       



 

 

A po skończonej pracy czas na zabawę ! Jako zadanie dodatkowe macie do 

wykonania piasek kinetyczny        

Potrzebne będzie:  

• 4 szklanki mąki pszennej  

• 0,5 szklanki oleju  

Sposób przygotowania jest bardzo prosty. 

 

Do miski wsypujemy mąkę, wlewamy olej, mieszamy i...       GOTOWE!  

 

Życzymy miłej zabawy! Zachęcamy do robienia zdjęć podczas aktywności 

oraz podzielenia się nimi z nami przesyłając je na naszego przedszkolnego  

e-maila       

 

Gorąco pozdrawiamy, 



Ciocia z przedszkola ,,Dzieci Świata”  

 


