
„Prymulki” - Zajęcia zdalne 25.02.2021  

Dzisiaj zapraszam Was do BAJKOWEGO ŚWIATA  

 DZIŚ NA MOJE ZAWOŁANIE 

NIECH SIĘ MIŁY NASTRÓJ STANIE 

NIECH W  ZABAWACH ZNAJDZIE SIĘ ROZPOZNAWANIE 

BAJEK, BASNI, KTÓRE ZNAMY. 

 

 Prawda czy fałsz? – dziecko słucha fragmentów bajek, wskazują, co jest niezgodne                     

z treścią bajki. 

 Książę po balu postanowił wyruszyć w świat w poszukiwaniu pięknej księżniczki. 

Dotarł do domu w którym mieszkał Kopciuszek. Zaczął mierzyć pantofelek, który,    

o dziwo pasował jak ulał na stopy wszystkich sióstr. Oo.…- zawołał Książę.                        

(Prawda czy fałsz) 

 Do chatki weszła mała dziewczynka w zielonej czapeczce, imieniem Czerwony 

Kapturek. Rozglądała się do dokoła. Zbliżyła się do łóżka. Otworzyła szeroko usta 

połknęła smacznie śpiącego wilka. (Prawda czy fałsz) 

 Królewna Śnieżka długo wędrowała po lesie aż dotarła do niewielkiej chatki. Weszła 

do niej, chatka była pusta. Postanowiła odpocząć. Po niedługim czasie krasnale 

powróciły po ciężkiej pracy w lesie do domu. Ujrzeli dziewczynkę i kazali jej opuścić 

dom. (Prawda czy fałsz) 

Albo : 

Rodzic czyta zdania dotyczące znanych baśni, a dziecko, jeżeli zdanie jest prawdziwe - 

klaszczą w ręce, a jeżeli fałszywe – tupią. 

 Czerwony Kapturek niósł dziadkowi lekarstwa 

 Śnieżka zamieszkała z siedmioma krasnoludkami. 

 Kopciuszek zasnął po zjedzeniu zatrutego jabłka. 

 Jasia i Małgosię uwięziła Baba – Jaga.  

 Krzyś miał przyjaciela Misia Uszatka. 

 Trzy świnki postanowiły ukryć się przed wilkiem w zamku. 

 W środku kwiatu na zielonym słupku siedziała maleńka dziewczynka – Calineczka 

 Kot w butach zamienił czarnoksiężnika w Spide - mana. 

 

 ZADANIE – TEST 

 Pytanie 1 

Jak wyjaśnić imię Królewna Śnieżka? 

a. lubiła bawić się na śniegu, 

b. piła dużo mleka białego jak śnieg, 



c. miała skórę jasną jak śnieg 

Pytanie 2 

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

a. „Czerwony Kapturek” 

b. „Calineczka” 

c. „ Kopciuszek”. 

 

 Rozwiązywanie zagadek tekstowych: 

 

 Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, 

A na wielkim balu gubi pantofelek. 

 

 Siedmiu krasnoludków 

W małym domku mieszka. 

Kto im gotuje? 

Czarnowłosa … 

  

 Powiedz, który to niedźwiadek 

Prosiaczka jest sąsiadem, 

sąsiadem Kłapouchego 

i Krzysia małego kolegą.                                                                                                              

 

  Dwa łasuchy, tym się szczycą, 

             Że wygrały z czarownicą. 

  

 Chociaż kłopoty z wilkiem miała, 

            Wyszła z opresji zdrowa i cała.   

 

 Jakie to maluchy 

Zawsze są brodate 

I ciężko pracują 

I zimą i latem? 

 

 Zapraszam Was teraz na krótki film pt.: „Jak powstaje książka" — film stworzony                                              

na warsztatach animacji w Księgarni Dwie Siostry 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 Jeśli macie ochotę pobawić się jeszcze, mam propozycję dla wytrwałych! Spróbujcie 

doprowadzić bohaterów bajek w wyznaczone miejsce. Oto kilka propozycji, 

zdecydujcie, które wybierzecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


 

  

 





 



 



 



 



 

 


