
Dzień dobry!!! 

        

Witamy Was dzisiaj z bohaterami 

Waszych ulubionych bajek. 

Poznajecie ich ? 

Powiedzcie rodzicom jakie to bajki. 

Może opowiecie? 

Razem z nimi mamy dla  Was na czas „nudy” propozycje. 

Potrzebne będą kredki, wydrukowane karty pracy                                

i najważniejsze chęci, cierpliwość i wytrwałość. 

Wierzymy że tego nie brakuje 

Przyjaciołom Przyrody.  
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Drodzy rodzice proszę się nie przerażać !  

To są tylko propozycje !!! 

 

Wybieracie państwo według uznania i możliwości dziecka. 

Mandale uspakajają,  

ćwiczą rękę, wyobraźnię i pomysłowość dziecka.                

 Z wykolorowanych można zrobić piękną galerię, 

 która ozdobi pokój dziecka. 

Ale   im więcej będzie dziecko pracować graficznie 

tym bardziej będzie miało przygotowaną rękę do pisania. 

 

II 

Dla rozruszania proponujemy posłuchać piosenki. 

Jest to piosenka  

„Witajcie w naszej bajce”  

z Akademii Pana Kleksa 

 

Zapraszamy! 

https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E 

 
I trochę wesołej zabawy. 

Potrzebne będą – pomoce:  

instrumenty „domowej roboty”  

- dwie drewniane łyżki, pudełko plastikowe, garnek metalowy,                             

pudełko tekturowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E
https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o


III 

 

 

Mamy kilka zagadek o Waszych bajkach.  

Słuchajcie uważnie jak czytają Wan rodzice lub starsze rodzeństwo! 

Tylko cal wysokości  

miała ta dzieweczka 

dlatego tez jej imię brzmiało…… 

    (Calineczka)                                                                               

 

Jaka to dziewczynka 

Ma roboty wiele 

A na wielkim balu 

Gubi pantofelek   ( Kopciuszek) 

 



Uwolniona 

Zapluskała złocistym ogonem 

Rybka  - uszczęśliwiła, 

Lecz nie Jego żonę 

( Złota rybka „ O Rybaku i złotej rybce”) 

 

 

Chociaż kłopoty 

Z wilkiem miała 

Wyszła z opresji 

Zdrowa i cała 

( Czerwony Kapturek) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łatwo mnie poznacie 

Gdy bajkę wspomnicie 

Chodziłem tam w butach 

Miałem lżejsze życie. 

( Kot w butach) 

 

 

Jakie to maluchy 

Zawsze są brodate 

I ciężko pracują 

I zimą i latem? 

( Krasnoludki „ Królewna Śnieżka ) 

 

 

 

 

 

 



Jakie imiona mają 

Braciszek i siostrzyczka 

Którzy w lesie spotykają 

Chatkę zrobiona z piernika 

( Jaś i Małgosia) 

 

Każda królewna 

A tym bardziej ona, 

Uważać winna 

Na wrzeciona 

( Śpiąca Królewna) 

 

 

 

 

 

 



Zgadniesz treść zagadki 

Gdy pomyślisz nieco 

Jakie srebrne gwiazdki 

Zimą z nieba lecą 

(śnieg „ Królowa Śniegu) 

 

 

  

 

Cudownie!  

Znacie wszystkie bajki! 


