



WSZYSTKIEGO CO NAJPIĘKNIEJSZE W NOWYM ROKU -  
ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI, REALIZACJI PLANÓW,  

SPEŁNIENIA MARZEŃ, SUKCESÓW OSOBISTYCH I ZAWODOWYCH. 
NIECH NOWY ROK BĘDZIE KORZYSTNY ZARÓWNO POD WZGLĘDEM PRYWATNYM, JAK I ZAWODOWYM,  

DAJĄC SZANSĘ NA SPEŁNIENIE MARZEŃ.  
ŻYCZYMY RÓWNIEŻ WIELU OKAZJI DO UŚMIECHU I RADOŚCI  

ŻYCZY DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W PRUSZKOWIE  



Babcia placek ugniatała ( B. Kołodziejski) 

Babcia placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi) 

wyciskała, wałkowała. (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie jednocześnie) 

raz na prawo, raz na lewo. (przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach) 

Potem trochę w przód i w tył, 

żeby placek równy był. 

Cicho... cicho... placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem) 

w ciepłym piecu u babuni. 

A gdy będzie upieczony (głaszczemy dziecko po plecach) 

każdy brzuch zadowoli. 



 

Zabawa karnawałowa dla dzieci – worek z niespodzianką 

W tej zabawie to my na etapie przygotowań musimy wykazać się wyobraźnią. Do worka wkładamy różne gadżety i elementy przebrania – 

maski, okulary, peruki i śmieszne czapki. Ważne, żeby poszczególne części garderoby do siebie nie pasowały.Puszczamy muzyczne hity, a 

dzieci podają sobie worek z niespodziankami. Kiedy niespodziewanie wyłączymy muzykę, dziecko które właśnie trzymało worek, losuje z 

niego jeden rekwizyt i na siebie zakłada. Gdy w worku zabraknie rekwizytów, wspólnie wybieramy najbardziej stylowo ubranego 

malucha. To doskonały pomysł na zabawę karnawałową w przedszkolu. 



ZRÓBMY TO RAZEM DLA BABCI I DZIADKA !!! 

  

Krok I - Wycinanie płatków 
Z arkusza papieru kolorowego wytnij 5-7 płatków.  
Ich kształt nie musi być identyczny ani regularny. 

Krok II - Wycinanie środków kwiatków 
Z czarnego samoprzylepnego papieru wytnij dwa kółka –  
większe (zbliżone wielkością do średnicy płatków) i mniejsze.  
Następnie naklej czarne kółka na arkusz papieru z którego wycinane były płatki i wytnij je. 

Krok III - Przygotowanie środków kwiatków 
Większe kółko ostrożnie ponacinaj dookoła tworząc paseczki przypominające rzęsy i za pomocą nożyczek 
podkręć je.  
Mniejsze kółka natnij tylko w kilku miejscach i złoż do środka w taki sposób, by strona z kolorem płatka 
znalazła się wewnątrz.  
Następnie za pomocą taśmy dwustronnej wklej mniejsze kółeczko do wnętrza większego 



Krok IV - Nacinanie płatków 
Teraz ponacinaj płatki, tak jak jest to widoczne na zdjęciu. 

Krok V - Sklejanie płatków 
Za pomocą taśmy dwustronnej sklej płatki w miejscu rozcięcia nadając im odpowiedni kształt. 

Krok VI - Sklejanie kwiatka 
Gotowe płatki sklej ze sobą za pomocą taśmy klejącej umieszczając jeden płatek w drugim i układając całość w kształt kwiatka.  
Następnie w każdym kwiatku przyklej przygotowany wcześniej środek.  
Możesz teraz lekko powyginać płatki by wyglądały jeszcze bardziej naturalnie i przypominały prawdziwe anemony. 



Krok VII - Łodyżki 
Przetnij słomkę wzdłuż na dwie części. Z jednej słomki powstaną dwie łodygi.  
Każdą z części okręć dookoła zieloną, papierową taśmą lub paskami wyciętymi z samoprzylepnego, zielonego papieru.  
Następnie końcówkę słomki zegnij i za pomocą taśmy dwustronnej przyklej zagięty kawałek do kwiatka.  
Dla zbezpieczenia i wykończenia dekoracji, miejsce styku słomki z kwiatem oklej dodatkowym kawałkiem zielonego papieru. 

Krok VIII - Bukiet 
Gotowe kwiaty z łodyżkami ułóż w bukiecik i zwiąż np. nitką. Jeśli chcesz, możesz je dodatkowo udekorować ozdobną wstążką oraz bilecikiem z 
życzeniami. 



 



GALERIA ZDJĘĆ  

 



 



 

 



 

 




