
Dzień 4 8.04.2021r.  

Temat dnia: Moja ulubiona bajka 

 

 

Witajcie Kochane Przedszkolaki! Drodzy Rodzice!!! 

Zaczniemy dzisiaj od bajkowej opowieść – zabawy paluszkowej       

Usiądźcie wygodnie i zaczynamy       

 W bajkowym świecie, w kolorowym świecie   (zataczamy łuk jedną ręką, potem drugą „rysujemy” tęczę)  

Z serduszek piernikowych domek znajdziecie  (łączymy palce dwóch dłoni – tworząc z nich serce, następnie 

robimy „daszek”)  

Obok domu – ścieżka. Do domu krasnoludków  (prostujemy po kolei palce prawej dłoni – zaczynając od 

najmniejszego) 

 Wędruje Królewna Śnieżka, idzie powolutku   („idziemy” palcami prawej dłoni po wnętrzu lewej)  

W orzeszka łupince ktoś płynie, jak gdyby w niewielkiej łódeczce! (naśladujemy palcami falowanie wody) 

Przyjrzyj się dobrze dziewczynce – malutkiej Calineczce. (przykładamy dłonie do oczu – robimy „okulary”). 

 

A teraz ruszamy drogą do krainy bajek – ćwiczenie równowagi.  

Przez środek pokoju układamy długą skakankę (sznurek, wstążkę) w dowolnym kształcie. Dzieci stają bokiem i 

drobnymi krokami idą po skakance "po krętej drodze do krainy bajek". Nie wolno wypaść przed, ani za skakankę.  

Podczas powtórzenia zabawy można zmienić położenie skakanki. 

Pobawmy się w teleturniej pt. „Jaka to melodia?”.  

 

Usłyszycie fragment piosenki, a waszym zadaniem będzie odgadnąć tytuł bajki z jakiej pochodzi piosenka. Za każdy 

odgadnięty tytuł zdobywacie 1 punkt ( 1 buziak od wybranego domownika      ) Możecie zagrać z rodzicami lub 

rodzeństwem. 

Czy rozpoznasz piosenki z bajek 2 ??? - YouTube 

 

 

Teraz nadszedł czas naaaa Podróż do krainy bajek - zabawy słowno – muzyczne, utrwalenie i przypomnienie 

znanych bajek i ich bohaterów, wyrażanie treści poprzez ruch, gest, mimikę, kształcenie koncentracji właściwą 

reakcję na gest i ruch 

Dzieci siedząc nadal na dywanie wybierają się w podróż do „zaczarowanej krainy”. Osoba prowadząca włącza 

spokojną muzykę, wszyscy zamykają oczy, marzą, po chwili otwierają oczy i rozglądają się sprawdzając gdzie się 

przeniosły. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cdJUbbYu2jg


Pierwsza zagadka: 

Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie znaleźli chatkę z pierniczka?  

 

 

Podróż: zabawa pantomimiczna  

 

Jaś i Małgosia, żeby zobaczyć chatkę z pierników musieli przemierzyć bardzo długą, trudną drogę. Czeka nas ciężka 

wyprawa:  

- przedzieranie się przez krzaki  

- podnoszenie ciężkich kamieni 

- przeskoki przez kałuże  

- przechodzenie przez kłujące kamyki  

- przejście przez niski tunel.  

Zabawie może towarzyszyć muzyka       

 

Druga zagadka: 

Każdy tego kota zna – patrzcie co na nogach ma? 

 

 



 

 

 Kot w butach czarodziej – zabawa ruchowa.  

 

Rodzic informuje dzieci, że „Kot w butach” jest czarodziejem i zawładnął wszystkimi myszami na świecie. Prosi więc, 

by dzieci wyobraziły sobie, że są myszkami, sam rodzic zaś wciela się w rolę kota. Dzieci „myszki” znajdują się w 

swojej norce ograniczonej skakankami. „Kot” zaczyna mocno kręcić czarodziejską laską. w zależności w którą stronę 

będzie kręcić, dzieci poruszają się odpowiednio w środku norki.  

 

Trzecia zagadka: 

Jaka to dziewczynka co ma pracy bardzo wiele a na pięknym balu gubi pantofelek? 

 



Jestem Kopciuszkiem – improwizacja ruchowa do muzyki  

Rodzic prosi, aby dziecko wyobraziło sobie, że jest „Kopciuszkiem”, rozdaje dzieciom miotełki, mopy, co kto ma pod 

ręką       włącza muzykę. Dzieci sprzątają-tańczą w rytm muzyki.  

Czwarta zagadka: 

W jakiej bajce spotkasz dziadka brodą, chałupę starą i sieć nad wodą?  

 

 

 

Pełna przygód podróż po rzece – zabawa wymagająca wyobraźni.  

Dziecko siedzi w „łódce”, można zaprosić do zabawy rodzeństwo lub rodzica       „Kapitan” – wyjaśnia jak wiosłować 

wyobrażonym sobie wiosłem. Prowadzący nadaje tempo wiosłowania. Zabawie towarzyszy muzyka szantowa.  

Piąta zagadka: 

Ta dziewczynka wilka spotkała w lesie, ona dla babci lekarstwa niesie. 

 

 



 

 

A może szybciutko przypomnimy sobie tą bajkę       

Czerwony Kapturek 🐺 Bajka dla dzieci po polsku | HeyKids - YouTube 

A teraz powiedzcie: 

 - Kto to jest Czerwony Kapturek?  

- Dlaczego ten wilk rozmawia z dziewczynką?  

- Czy Czerwony Kapturek powiedział złemu wilkowi, gdzie mieszka jego babcia?  

- Pewnie ona nie wiedziała, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi?  

Zdolne przedszkolaki !!!! 

 

A teraz koniecznie wykorzystajcie słoneczko na zewnątrz i ruszajcie na spacerek                   

Miłego weekendu!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec zapraszam chętnych do twórczego działania : 

https://www.youtube.com/watch?v=6S6butejlbI


 


