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Temat zajęcia nr1 : Zgaduj – zgadula „Jaka to bajka?” 
( rozwiązywanie zagadek ).

Drogi Rodzicu: Przeczytaj dziecku zagadki, zabawy w skojarzenia itd. Na 
podstawie ilustracji rekwizytów dziecko rozpozanje bajki. Następnie 
wykonajcie zadania z kart pracy ( 4 latki) i z książki nr4 str.19 (5 latki). 
Źródło : Przedszkolankowo.pl

ZAGADKI 

Chociaż kłopoty z wilkiem miała, wyszła z opresji zdrowa i cała. Czerwony Kapturek

Jakie imiona mają, braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie spotykają chatkę zrobioną z piernika. Jaś i 

Małgosia

Jaka to dziewczynka, ma roboty wiele, a na wielkim balu gubi pantofelek. Kopciuszek

Tylko cal wysokości miała ta dzieweczka. Dlatego też jej imię brzmiało … . Calineczka

„  JAKA TO BAJKA?” ZABAWA W SKOJARZENIA 
•Kapelusz czerwony, koszyczek Czerwony Kapturek

•Poduszka, korona, koń Śpiąca Królewna

•lusterko, jabłko, krasnale Królewna Śnieżka

•Fartuch, suknia, dynia, pantofelek Kopciuszek

•Pierniki, gałązki Jaś i Małgosia

•Orzech włoski, żaba, kwiat Calineczka

„  MAGICZNA LICZBA”. 
•Jak wyjaśnić imię Królewna Śnieżka?

1.lubiła bawić się na śniegu,

2.miała skórę jasną jak śnieg.

•Co sprzedawała Dziewczynka z Zapałkami?

1.zapałki,

2.drewienka.

•Która z bajek, uczy nas, że nie można ufać nieznajomym?

1.Czerwony Kapturek,

2.Kopciuszek.



•Z czego wykonany był najbezpieczniejszy domek w bajce „Trzy świnki”?

1.ze słomy,

2.z cegły.

•Jaka cecha charakteru jednej ze świnek, uratowała życie pozostałym świnkom w bajce „Trzy świnki”?

1.pracowitość,

2.lenistwo.

•Która z bajek uczy nas, by zawsze słuchać rodziców?

1.Kopciuszek,

2.Jaś i Małgosia.

•Co zgubił Kopciuszek, uciekając z balu?

1.koronę,

2.pantofelek.

•Ilu krasnoludków spotkała Królewna Śnieżka?

1.trzech,

2.siedmiu.

•Jaka bajka uczy nas, by nie kłamać?

1.Pinokio,

2.Czerwony Kapturek.

•Jaki zatruty owoc zjadła Królewna Śnieżka?

1.gruszkę,

2.jabłko.



 

  





Gdy zegar wybije 

godzinę dwunastą… 

czar pryśnie… 

 



 





... spuść mi swe 

włosy… 

 



 



  





Jeżeli puścisz mnie 

wolno, w zamian 

spełnię Twoje trzy 

życzenia.. 

 



 





W dniu twoich 

szesnastych urodzin, 

ukłujesz się 

wrzecionem w palec 

i zaśniesz… 

 



 



 

  





Zaraz dmuchnę, 

zaraz chuchnę… 

i wnet domek ze 

słomy zdmuchnę… 

 



 





Znów kłamiesz mój 

chłopcze, kłamiesz… 

aż nos Ci rośnie… 

 



 



 

 





Lustereczko 

powiedz przecie, 

kto jest 

najpiękniejszy w 

świecie… 

 



 





Babciu, a dlaczego 

masz takie wielkie 

oczy? 

Żebym Cię mogła 

lepiej widzieć… 

 

 



 



 

  



  



 

  



 

 





Zajęcie nr 2: Piosenka: „Witajcie w naszej bajce”

https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA

Piosenka: „Witajcie w naszej bajce”

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,

Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,

Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe,

A dzieci wiem coś o tym latają samolotem.

Ref.:

Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu

I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,

Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,

Bo z wami jest weselej, ruszymy razem w knieje,

A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.

Ref.:

My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,

A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.

https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA

