
Siedmiu krasnoludków
Wycinamy pasek z krasnalami i domek z pliku: Wycinanki. Oba elementy składamy na pół wzdłuż 
niebieskiej linii i sklejamy, przy czym domek sklejamy tylko w miejscu dachu, tak aby przez drzwi  
(czyli z boku) można było wsuwać do niego pasek z krasnalami.

  
Na początku pozwalamy dziecku pobawić się domkiem i krasnalami (krasnale wchodzą  
do domku i wychodzą z domku, np. drugim wyjściem). Następnie czytamy dziecku wierszyk  
Stefanii Dobrowolskiej Siedmiu krasnoludków.

Dziecko, słuchając wierszyka, stara się zapamiętać imiona krasnali. Potem opisujemy kolejnych  
krasnali określeniami z wierszyka (np. on się wciąż na wszystko gniewa), a zadaniem dziecka jest podanie  
odpowiednich imion (np. Gburek).

Potem dziecko układa przed sobą pasek z krasnalami i jeszcze raz słucha wierszyka. Wskazuje  
na pasku kolejnych krasnali i podaje ich imiona. Następnie zadajemy dziecku różne pytania, także  
związane z odliczaniem, na przykład:

• Który z kolei krasnal to Płaczek? 

• Jak się nazywa szósty krasnal? 

• Jak się nazywa krasnal, który idzie przed Gapciem?

Siedmiu krasnoludków

W lesie domek jest malutki,

w nim mieszkają krasnoludki.

Gburek – on się wciąż na wszystko 
gniewa, rzadko dobry humor miewa.

Mędrek – bardzo dużo wie, bo czyta,

zna odpowiedź, gdy ktoś pyta.

Płaczek – z niego to jest beksa mała,

co już morze łez wylała.

Śpioszek – śpi albo marzy o spaniu,

drzemie nawet przy śniadaniu.

Gapcio – on ma uszka odstające,

lubi gapić się na słońce.

Nieśmiałek – chociaż nikt z niego nie szydzi,

on rumieni się i wstydzi.

Apsik – to ostatni już krasnalek,

kicha, bo ma znów katarek.

Niech w kominku ktoś rozpali,

byśmy wszyscy nie kichali.

Krasnale imiona mają.

Czy je dzieci pamiętają?
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Teraz przechodzimy do ćwiczenia rozkładu liczby 7 na składniki, na przykład:

• Do domku weszło 3 krasnali. Ilu krasnali jeszcze nie weszło?

Dziecko wsuwa część paska (z trzema krasnalami) i liczy pozostałych krasnali.

Powtarzamy to samo kilkakrotnie, za każdym razem z innymi liczbami.

• Wszyscy krasnale są w domku, ale stwierdzili, że już pora wyjść do pracy.  
   Z domku wyszło już 5 krasnali. Spróbuj zgadnąć, ilu krasnoludków zostało jeszcze w domku. 

Dziecko wysuwa część paska z pięcioma krasnoludkami i próbuje zgadnąć, ilu krasnali zostało jeszcze 
w domku. Następnie sprawdza swoją odpowiedź, wysuwając pozostałych krasnali.

Powtarzamy to samo kilkakrotnie, za każdym razem z innymi liczbami. 
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