
Witamy serdecznie na zajęciach plastyczno-technicznych.  

Dziś będziemy rozwijać  kreatywność  poprzez wykorzystanie 

różnych materiałów do konstrukcji węża zabawki; 

1. Naszym wstępem do zajęć będzie utwór:  

https://www.youtube.com/watch?v=yEyB-v_GsTA 

Idzie wąż, idzie wąż, 

Rośnie wciąż, rośnie wciąż 

Kasia węża się nie boi 

I dlatego za nim stoli 

Długi jest ten wąąąąąż 

Długi jest ten wąąąąąż 

Uuuuu! 

Sssssss! 

Sssssss! 

O czym był ten utwór? Tak o wężu i o nim i jego krewnych rozmawiać 

będziemy. 

2. Usiądźcie wygodnie, zapraszamy na krótki film o wężach                       

z różnych zakątków świata: 

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

 

Jak podobał się wam film? Czy nie baliście się tych gadów? Wiecie,                  

że niektórzy zamiast kota lub psa – mają w domu węża – i to jest ich 

pupil. 

https://www.youtube.com/watch?v=yEyB-v_GsTA
https://www.youtube.com/watch?v=PqvNoWQQubU


3. W Polsce również mieszkają węże. Przywitajmy się z ze żmiją 

zygzakowatą, zaskrońcem…: 

https://podroze.onet.pl/przyroda/weze-w-polsce-gatunki-

wystepowanie-wyglad-zagrozenie-infografika/6eg1ybm  

Pamiętajcie jeśli podczas spaceru spotkacie jakiegokolwiek gada – to 

zejdźmy mu z drogi. Niech sobie idzie gdzie ma iść. Taki wąż może 

różnie odczytać Wasze intencje i może się wystraszyć a gdy się boi 

to atakuje. 

4. Teraz sami zamieńcie się w węże podczas zabawy „Węże”. 

Zabawa polega na: maszerujemy po pomieszczeniu. Na klaśnięcie 

Rodzica dzieci kładą się na dywanie i poruszają się jak węże                 

( pełzają), natomiast gdy usłyszą dźwięk np. grzechotki 

zaczynają syczeć sssss. 

 

5. Wykorzystajmy teraz nasz masażyk „W zoo” do wyciszenia się 

przed kolejnym zadaniem, który poznaliśmy w poprzednich 

zajęciach. 

 

 

6. Nowa propozycja pracy plastycznej na pewno przypadnie Wam do 

gustu. Potrzebujemy:  

- rajstopy/ lub niepotrzebne dziecięce rajtuzy( są kolorowe) 

- wata 

- oczy do przyklejenia; 

-klej; 

- nożyczki, 

https://podroze.onet.pl/przyroda/weze-w-polsce-gatunki-wystepowanie-wyglad-zagrozenie-infografika/6eg1ybm
https://podroze.onet.pl/przyroda/weze-w-polsce-gatunki-wystepowanie-wyglad-zagrozenie-infografika/6eg1ybm


- mazaki; - można za ich pomocą narysować fajny np. zygzak, 

czerwonym mazakiem można narysować język węża – wyciąć go                       

i przykleić. 

Nasz „Rajstopowy wąż” – wystarczy jedna nogawka na jednego węża. 

Należy wypełnić go watą. Na końcu zawiązujemy supeł. Doklejamy 

język, oczy i „wąż rajstopowy” gotowy! 

 

 

 



I jak podoba się Wam wąż? Jesteśmy ciekawe jakie węże 

stworzyliście. Zachęcamy do wysyłania zdjęć. Pozdrawiamy 

serdecznie Wasze ciocie. 


