
Temat: Przyszywanie guzików 

Plan pracy: 

  

 

 

 

 

12 grudnia mają swój dzień guziki. Wszyscy mamy 
je w domu przyszyte do odzieży lub leżące                       
w szufladzie. Są małe i niepozorne a jednak 
niezastąpione. Na dzisiejszych zajęciach 

zapraszam Was do pooglądania, poczytania oraz 
wykonania zadań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guziki są wszędzie. Zapinamy nimi nie 
tylko koszule, ale również spodnie, 
płaszcze oraz różnego rodzaju swetry. 
Różnią się one od siebie zarówno kolorem, 
jak i kształtem. Dzięki temu możliwe staje 
się precyzyjne dopasowanie guzika do 
tkaniny, do której ma zostać doszyty.  

 

Zadanie 1  

Poszukaj czy masz dzisiaj na sobie ubranie z guzikami. 
Jeśli masz więcej, to policz wszystkie.  

 

Zadanie 2 

Guzikami nie przyszytymi jeszcze do odzieży możemy 
się pobawić ćwicząc przy tym motorykę małą.  

Do wykonania tego zadania potrzebne Ci będą: 

- duża ilość różnych guzików, 
-  sztywna żyłka lub igła do wyszywania                                

z nawleczoną grubszą nitką. 

Spróbuj ponawlekać guziki na nitkę lub żyłkę. Możesz na 
koniec związać taką nawlekankę, tworząc w ten sposób 
bransoletkę lub korale dla mamy. 

 

 

 

 



Zadanie 3 

 

Z guzików możesz układać figury geometryczne. 

 

 

 

 

 

 

Spróbuj ułożyć figurę. 

 

Zadanie 4 

Najtrudniejsze zadanie na dziś to przyszywanie 
guzików. Przejrzyjcie dokładnie swoje ubrania. 

Czy wszystkie guziki mocno się trzymają na swoich 
miejscach? Na pewno nie. Dzisiaj zajmiemy się tylko 
tymi guzikami, które mają dwie dziurki. Najpierw 
szukamy ubrań. Do dzieła. 

 

 

Na początek obejrzyj film instruktażowy. 

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

 

 

 



lub popatrzcie na instrukcję poniżej. 

 

 

 

 

 

 

Wspólnie z rodzicami spróbujcie przyszyć guzik.  

1. Nawlecz igłę. 
2. Zawiąż supełek na końcu nitki. 
3. Przeprowadź igłę z nitką przez tkaninę w miejscu                 

w którym chcesz umieścić guzik. 
4. Przeciągnij ją przez dziurkę guzika, po czym włóż 

igłę w sąsiednią dziurkę, przebijając od razu 
tkaninę. 

5. Powtarzaj tę czynność 4-5 razy, aż guzik będzie 
mocno przyszyty. 

6. Jeżeli guzik ma dwie dziurki, możesz po prostu 
celować raz w jedną, raz drugą, a jeśli cztery - 
dobrze wygląda wzór na krzyż. 

7. Na zakończenie wbij igłę w materiał, ale nie 
wprowadzaj jej do dziurki guzika, tylko owiń nitkę 
wokół guzika, otaczając wszystkie szwy. Następnie 
przełóż igłę z nitką na lewą stronę materiału, 
wykonaj kilka prostych szwów, zawiąż supeł                       
i odetnij koniec nitki. 

8. Aby przyszywanie guzików było bezpieczne, tzn. 
żebyśmy nie pokaleczyli palców, można użyć 
naparstka. 
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