
W KRAINIE
SMOKÓW, 

RYCERZY I KSIĘŻNICZEK



DRODZY RODZICE, KOCHANE 
PRZEDSZKOLAKI!

Dzisiaj zapraszamy wszystkie małe Księżniczki i dzielnych Rycerzy do 
wspólnych ćwiczeń i zabaw. Przed Wami nie lada wyzwania! Poznacie 
życie na królewskim dworze, spotkacie groźnego smoka, stoczycie 
pojedynek z rycerzem, a nawet będziecie osobistymi doradcami 
księżniczki!

• Życzymy udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń! 

Panie z przedszkola „Iskierka”



Na początku naszej zabawy zapraszamy do zapoznania się z “Bajką o 
chorym smoku”

(załącznik nr 1).

Następnie zachęcamy do zadania następujących pytań:

1. Gdzie mieszkał smok?

2. Dlaczego smok się rozchorował?

3. Co dolegało smokowi?

4. Gdzie się udał smok?

5. Dlaczego mieszkańcy obawiali się o kaszel smoka?

6. Co zbadał lekarz?

7. Co zalecił lekarz smokowi?

DAWNO, DAWNO TEMU…



ZDROWA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

Po wizycie u znanego lekarza smok dostał wiele zaleceń, aby szybko wrócić 
do zdrowia. Jednym z nich była codzienne gimnastyka buzi i języka. W 
załączniku nr 2 znajdą Państwo smocze karty do ćwiczeń narządów 
artykulacyjnych.

Dlaczego gimnastyka buzi i języka?

❖ usprawnia język, wargi, podniebienie miękkie i żuchwę;

❖ pozwala na świadome kierowanie ruchami;

❖ poprawia koordynację ruchowa w obrębie aparatu artykulacyjnego;

❖ uwrażliwia miejsca w jamie ustnej istotne dla artykulacji;

❖ pionizuje język.



W LABIRYNCIE

Jak to bywa w bajkach na wzgórzu, w wysokiej wieży zamku, została 

uwięziona księżniczka. Już nie jeden dzielny rycerz próbowała ją uwolnić 

lecz droga do zamku jest pełna pułapek. Pomóż odnaleźć drogę przez 

labirynt (załącznik nr 3 i 4), a ręka księżniczki i pół królestwa będzie 

Twoje!

Dlaczego labirynty?

❖ ćwiczenia tego typu usprawniają koordynację oko-ręka

❖ rozwijają koncentrację na bodźcach wzrokowych

❖ rysowanie w ograniczonej płaszczyźnie jest dobrym

wstępem do dalszych, bardziej precyzyjnych zadań

grafomotorycznych



W CZYM NA BAL?

Pewnie niejedna mała księżniczka ma problem z doborem stroju na bal. 

Królowie oczywiście też przygotowują swoje eleganckie stroje! W 

załączniku nr 5 i 6 znajduje się karta pracy do wydruku. Dziewczynki 

poszukują odpowiedniego ubioru dla królewny, chłopcy natomiast dla 

króla. Zadaniem dziecka jest zaznaczyć/pokolorować te elementy 

garderoby, które pasują do postaci.

Dlaczego to ćwiczenie?

❖ doskonali umiejętność myślenia pojęciowego poprzez tworzenie

tzw. kolekcji;

❖ rozwija logiczne myślenie;

❖ kształtuje umiejętność argumentowania swoich wyborów.



CO TU SIĘ NIE ZGADZA?
Jednym z nieodłącznych elementów życia prawdziwego rycerza 
były turnieje odbywające się na dziedzińcach zamków. Jeden z 
takich pojedynków dołączyliśmy w załączniku nr 7.

Tylko bystry obserwator zauważy, że coś w nim się nie zgadza. 
Zadaniem dziecka jest zaznaczyć, które elementy nie pasują do 
ilustracji. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu zachęcamy 
dziecko do uzasadnienia swojego wyboru.



BUDUJEMY SWOJE KRÓLESTWO
Wszystkich chętnych, a szczególnie najmłodszych, zapraszamy do dobrze 

znanej zabawy konstrukcyjnej w budowanie z klocków. Wersja łatwiejsza: 

zadaniem dziecka jest zbudowanie wieży z klocków. Warto wprowadzić do 

tej zabawy naprzemienność działań - jeden klocek układa dziecko, jeden 

rodzic. Zabawę można również wykorzystać do uczenia dziecka 

nawiązywania kontaktu wzrokowego: dorosły trzyma klocek w ręce, gdy 

dziecko po niego sięga czekam, aż na nas spojrzy i dopiero wtedy oddajemy 

klocek.

Wersja trudniejsza: zadaniem dziecka jest zbudowanie zamku z kolców 

według własnego pomysłu. Gdy powstanie budowla możemy zapytać 

dziecko, jakie pomieszczenia znajdują się w zamku, ile ma wieży, z ilu 

klocków powstała, gdzie jest brama wjazdowa, a może znajdzie się też fosa.



RYCERSKI TURNIEJ
Poćwiczmy także koordynację wzrokowo - ruchowa, równowagę i planowanie 
motoryczne, czyli umiejętności niezbędne u każdego Rycerza i Księżniczki.

Przygotujmy balon, sznurek, piłkę, butelki po wodzie lub rolki po papierze 
toaletowym, miecz (może to być długi balon, rolka po ręczniku papierowym, karta A3 
zwinięta w rulon, piankowa otulina do rur lub wszystko inne co w naszej wyobraźni 
zamieni się w miecz).

Konkurencje:

➢ odbijanie podwieszonego na sznurku balona mieczem

➢ toczenie balona lub piłki po podłodze do celu

➢ wędrówka nad przepaścią połączona z przeganianiem smoków (dziecko idzie, 
starając się zachować równowagę, wzdłuż położonego na podłodze sznurka lub 
przeskakując z kartki na kartkę, przewracając butelki znajdujące się po prawej i 
lewej stronie)

➢ walka na miecze z innym rycerzem lub księżniczką



BUDOWANIE JASKINI SMOKA

Z krzeseł, koca, poduch, kołder i poduszek zbudujmy grotę lub domek.

Rycerzom i księżniczkom potrzebującym dużo wrażeń proprioceptywnych
przyda się miejsce, gdzie mogą się wcisnąć i wyciszyć :)

Znoszenie/przesuwanie krzeseł, przynoszenie poduch, kołdry i kocy także 
dostarczy wiele wrażeń z czucia głębokiego.



Jak wytresować smoka?
Zapraszamy do stworzenia własnego smoczego 

przyjaciela :)

Wersja łatwiejsza (załącznik nr 8):

należy wydrukować kartę ze smokiem, a następnie 

wymieszać farbę z wodą i “nachlapać” nią na kartkę. 

Zadaniem dziecka jest rozdmuchać farbę za pomocą 

słomki na kartce. Zionący ogniem smok gotowy!

Wersja trudniejsza:

smoka można również wykonać w trój wymiarze. Będziemy 

potrzebować

kolorowego papieru i kleju. Z papieru wycinamy paski i 

sklejamy je w kółeczka

następnie dołączamy kolejne kółko (podobnie jak łańcuch 

na choinkę). Teraz

wystarczy narysować głowę, wyciąć i przykleić. Smok jak 

żywy.



MÓJ RODOWY HERB

Jak powszechnie wiadomo każda Księżniczka i Rycerz 

wywodzi się ze znamienitego rodu.

Zapraszamy wszystkie rodziny do wykonania własnego 

herbu. W załączniku nr 9 umieściłyśmy herb do wydruku. 

Dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do drukarki 

podpowiadamy, że prostą grafikę można przekalkować 

przykładając kartkę do monitora komputera :)

Herb można dowolnie pomalować, wykleić lub ozdobić

różnego rodzaju materiałami.



GDYBY JESZCZE BYŁO MAŁO ZABAWY….

Poniżej zamieszczamy garść inspiracji do zabaw plastycznych zarówno dla 

tych najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci.



TO JUŻ KONIEC NASZEJ HISTORII O KSIĘŻNICZKACH, 
RYCERZACH I SMOKACH. 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


