
KRAWCOWA



Ręcznie lub też na maszynie 

Z pracą szybko się uwinie.

Zrobi wykrój, weźmie miarę

A ubrania, które stare

Zreperuje, łatę wstawi,

Mówiąc krótko – to naprawi.

Zwęzi, skróci i poszerzy,

A gdy wszystko dobrze leży.

To ubranie jak się patrzy

Do odbioru jest raz, dwa, trzy.

Ma w pracowni materiały,

Z których strój powstaje cały.

Możesz więc na zamówienie

U krawcowej mieć odzienie!



Co robi krawcowa?

Krawcowa projektuje i szyje ubrania   

na różne pory roku.

Wykonuje także drobne przeróbki 

(skraca, zwęża, wszywa zamki itp.), 

naprawia również zniszczoną odzież 

(zszywa np. rozdarte spodnie itp.)



Przybory i narzędzia potrzebne krawcowej 

do pracy:



Kolorowe nici na różnych 

szpulkach.



szpilki igły

Mydełko 

krawieckie



agrafki

naparstki

centymetr



nożyczki

nożyczki do 

prucia 



Kolorowe materiały

guziki



zamki tasiemki ozdobne



Maszyna do szycia



Rodzaje ściegów krawieckich:

fastryga ścieg za igłą



ścieg stębnowy

ścieg łańcuszkowy



Etapy pracy krawcowej

na podstawie historyjki obrazkowej



zdejmowanie 

miary



rysowanie wykroju 

na materiale oraz 

jego wycinanie



szycie wykrojonego materiału   



przymiarka gotowego 

stroju



Piosenka z teledyskiem przedstawiającym pracę krawcowej 

https://www.youtube.com/watch?v=bwLgD5z9IHo

„Pani krawcowa” 

I. Pani krawcowa to miła osoba, zmierzy, wykroi, 

pięknie cię wystroi. Talia i rękawek i długość 

nogawek, nici dużo ma, tra, la, la, la, la. Szpilki i 

tasiemki, gumki i pętelki, ściegiem prosto gna, tak, 

tak, tak, tak, tak.  

Ref. Zig – zag, Zig – zag, Zig – zag, Zig – zag,  

tak maszyna szybko szyje, łączy materiały. 

Zig – zag, Zig – zag, Zig – zag, Zig – zag,  

bok do boku, krawędź też, szyje to co chcesz. 

II. Pani krawcowa to miła osoba, zmierzy, wykroi, 

pięknie cię wystroi. Talia i rękawek i długość 

nogawek, wyobraźnię ma, na formach się zna. 

Szpilki i tasiemki, gumki i pętelki, ściegiem prosto 

gna, tak, tak, tak, tak, tak. 

Ref. Zig – zag, Zig – zag, Zig – zag …

https://www.youtube.com/watch?v=bwLgD5z9IHo


Zabawa ruchowa  „Tańcowała igła z nitką” 

z  reakcją na przerwę w muzyce: 

Pomoce: opaska "igły", 

podkład muzyczny do biegu. 

Dzieci biegają w rytm muzyki. 

Na pauzę wykonują przysiad. 

Wybrane dziecko – „igła”

dotyka kolejno kolegów, którzy 

wstają i biegną za „igłą”

tworząc nitkę. 



„Jesteśmy projektantami mody” 
– praca plastyczna.

Dziecko ozdabia papierowe 

kontury własnej postaci 

wykorzystując różnorodne 

materiały.
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