Temat tygodnia: „Bajki i baśnie”
Propozycja zajęć dla dzieci 3-letnich
Opracowała: mgr Lidia Majewska,
nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach

PONIEDZIAŁEK

1) „Nasze książki” – oglądanie książek z bajkami dostępnych w domu; rozmowa na temat oglądanych
książek.
 Pooglądaj wspólnie z rodzicami książki z bajkami, które masz w domu. Porozmawiaj z rodzicami
na temat oglądanych książek. Powiedz, którą z nich lubisz najbardziej. Pamiętaj, że książki należy szanować.
„Wiatraczki” – poranna zabawa ruchowa. Rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie umiejętności zachowywania równowagi.
 Obracaj się wokół własnej osi jak wiatraczek. Gdy rodzic klaśnie jeden raz, stań na jednej nodze,
gdy rodzic klaśnie dwa razy, stań na dwóch nogach na baczność.
Uwaga!!!
Każdą zabawę ruchową powtarzamy kilka razy.

2) „Czerwony Kapturek” – słuchanie baśni braci Grimm czytanej przez rodzica i rozmowa na temat
jej treści. Wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania utworu; kształtowanie umiejętności odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści. Zwrócenie uwagi, aby dzieci nie wchodziły
w bliższe relacje z osobami obcymi.
 Posłuchaj baśni czytanej przez rodzica.
 Odpowiedz na pytania:
 Kto występuje w baśni?
 Do kogo Czerwony Kapturek szedł przez las?
 Kogo spotkał w lesie Czerwony Kapturek?
 Kto przebrał się za babcię?
 Kto uratował babcię i Czerwonego Kapturka?

3) „Co było najpierw, a co później?” – wycinanie i układanie historyjki obrazkowej na podstawie baśni pt.: „Czerwony Kapturek”. Kształtowanie umiejętności wycinania po liniach prostych. Rozwijanie logicznego myślenia.
 Wytnij obrazki. Pamiętaj, aby prawidłowo trzymać nożyczki.
 Czy pamiętasz, co działo się w baśni pt. „Czerwony Kapturek? Co było najpierw, co później,
a co na końcu? Spróbuj ułożyć obrazki po kolei.

4) Zabawy dowolne.
 Pobaw się swoją ulubioną zabawką.

CZERWONY KAPTUREK
(w oparciu o baśń braci Grimm)
Była raz sobie pewna urocza dziewczynka. Każdy, kto tylko na nią spojrzał od razu ją
polubił. Pewnego razu babcia dała jej w prezencie czerwoną czapeczkę. A ponieważ dziewczynce było w niej bardzo do twarzy, a przy tym żadnej innej czapeczki nie chciała nosić,
zaczęto ją nazywać Czerwonym Kapturkiem.
Pewnego dnia powiedziała jej mamusia: „Chodź tu, Czerwony Kapturku! Masz tu kawałek ciasta i butelkę soku malinowego, zaniesiesz to babuni, która jest chora i słaba.
Na pewno ją to wzmocni. Idź prędko, zanim zacznie być gorąco. Idź dróżką, nie zbaczaj
i nie podskakuj, abyś nie rozbiła butelki. A kiedy wejdziesz do pokoju, nie rozglądaj się
po wszystkich kątach, tylko najpierw ładnie się przywitaj”. „Nie bój się mamusiu, postaram
się zrobić wszystko dobrze” – zapewnił Czerwony Kapturek.
Babcia mieszkała na końcu lasu. Czerwony Kapturek wszedł do lasu. Ptaki śpiewały,
lśniła rosa… Po chwili spotkał ją wilk. Czerwony Kapturek nie wiedział, że wilk jest niebezpiecznym zwierzęciem, dlatego nie bał się go.
 „Dzień dobry, Czerwony Kapturku” – mówi wilk.
 „Dzień dobry, wilczku” – kłania się Czerwony Kapturek.
 „Gdzie idziesz tak wcześnie, Czerwony Kapturku?” – pyta wilk.
 „Do babuni” – uprzejmie odpowiada dziewczynka.
 „A co niesiesz w koszyku?”
 „Sok malinowy i ciasto, wczoraj pieczone. Babcia jest chora i słaba, niech się posili
i wzmocni”.
 „A gdzie mieszka twoja babunia?” – docieka wilk.
 „Jej chatka stoi na końcu lasu, pod trzema wielkimi dębami. Niedaleko rosną krzaki leszczyny, na pewno poznasz to miejsce”.
„Z tej młodziutkiej, delikatnej dziewczynki będzie dobry kąsek, dużo lepszy niż z jej
babci – pomyślał sobie wilk. – Muszę użyć podstępu, aby dostać je obie”.
Chwilę szedł obok Czerwonego Kapturka, a potem jej powiedział: „Czerwony Kapturku, widzisz te piękne kwiaty, które tu dookoła rosną? Dlaczego ich nie nazbierasz
dla babci? Niczego nie dostrzegasz, idziesz równo po ścieżce, a przecież las jest taki
piękny!”.
Czerwony Kapturek zatrzymał się i spojrzał wokoło. Rzeczywiście, w lesie było pięknie. „Nazrywam babci kwiatów, na pewno sprawię jej radość” – powiedział do siebie Czerwony Kapturek. I zeszła dziewczynka ze ścieżki do lasu, aby zrywać kwiaty. Zerwała jeden
kwiatek, a dalej widzi jeszcze piękniejszy. Biega od kwiatka do kwiatka i coraz bardziej oddala się od ścieżki.
Tymczasem wilk skierował się prosto do domku babci. Zastukał do drzwi.
 „Kto tam?” – zapytała babcia.
 „To ja, Czerwony Kapturek. Przynoszę ci od mamusi ciasto i sok malinowy. Otwórz mi!”
– odpowiedział wilk.

 „Otwórz sobie, nie jest zamknięte”.
Wilk nacisnął więc klamkę i drzwi się otworzyły. Wówczas skoczył na łóżko, rzucił
się na babcię i pożarł ją. Następnie ubrał jej koszulę nocną oraz czepek, zaciągnął zasłony
i położył się w łóżku.
W tym czasie Czerwony Kapturek zbierał kwiaty, a kiedy już miał ich całe naręcze,
przypomniał sobie o babci, wrócił na ścieżkę i szedł dalej. Po chwili przyszedł do chatki.
Zdziwił się, że drzwi są otwarte. Dziewczynka weszła do izby i wtedy opanował ją jakiś lęk.
„Dlaczego dziś się tak dziwnie czuję? – mówiła sobie w duchu – Przecież u babci zawsze
jest mi tak dobrze”.
 „Dzień dobry, babciu!” – zawołała, ale nie dostała odpowiedzi. Podeszła do łóżka,
a w nim leży babcia, czepek ściągnięty aż na oczy i jakoś dziwnie spogląda.
 „Ojej, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy?!” – zawołał Czerwony Kapturek.
 „To dlatego, abym cię lepiej słyszała” – odpowiedział wilk.
 „Ojej, babciu, jakie masz wielkie oczy!” – woła znów Czerwony Kapturek.
 „To dlatego, abym cię lepiej widziała” – odburknął wilk.
 „Ojej, babciu, jakie masz wielkie ręce!” – coraz bardziej dziwi się Czerwony Kapturek.
 „To dlatego, abym cię mogła lepiej złapać” – zawarczało wilczysko.
 „Ale babciu, dlaczego masz takie wielkie usta?!” – wykrzyknął z przestrachem Czerwony
Kapturek.
 „To dlatego, abym łatwiej mógł cię zjeść!” – krzyknął wilk, wyskoczył spod pierzyny
i połknął Czerwonego Kapturka.
Zaspokoiwszy swój apetyt, wilk znowu wszedł do łóżka, wyciągnął się wygodnie i zaczął głośno chrapać. Chwilę później koło chatki przechodził leśniczy. Usłyszał głośne chrapanie wilka i zatrzymał się. „Cóż ta babcia tak chrapie? – pomyślał. – Zajrzę do niej. Może
jest chora i potrzebuje pomocy?”.
Wszedł do chatki, podszedł do łóżka i… zobaczył w nim wilka. „Co ja się ciebie naszukałem! A ty tutaj sobie chrapiesz!” – powiedział leśniczy. Już chciał go zastrzelić, kiedy
przyszło mu do głowy, że przecież wilk mógł pożreć babcię i – być może – da się ją jeszcze
uratować. Wziął więc ostre nożyce i zaczął śpiącemu wilkowi rozcinać potężnie wypchany
brzuch. Ledwie trochę zaciął, zobaczył dziewczęcą czerwoną czapeczkę, a kiedy ciął dalej,
Czerwony Kapturek wyskoczył i zawołał: „Ach, jak się bałam! W brzuchu wilka było tak
ciemno”. Za Czerwonym Kapturkiem wyszła również i babcia, ledwie łapiąc oddech. Wówczas Czerwony Kapturek pobiegł po duże kamienie. Włożyli je wilkowi do brzucha i leśniczy zaszył mu go. Wkrótce wilk się obudził i zaczął uciekać do lasu, ale kamienie w brzuchu
tak mu ciążyły, że co chwilę się przewracał. Leśniczy pogroził mu jeszcze strzelbą, aby więcej się nie pojawiał u babci Czerwonego Kapturka.
Babcia zaprosiła swoją wnuczkę i leśniczego na podwieczorek. Wszyscy zasiedli
do stołu. Zjedli ciasto i wypili herbatę z sokiem malinowym. To dodało babci sił i pomogło
jej wrócić do zdrowia. A Czerwony Kapturek sobie postanowił: „Już nigdy nie zboczę z drogi i nie pobiegnę do lasu, jeżeli mi tego mamusia zabroni”.

http://www.blizejprzedszkola.pl/

WTOREK

1) „Czerwony Kapturek” – kolorowanie obrazka.
 Pokoloruj obrazek. Przypomnij sobie, jak był ubrany Czerwony Kapturek oraz jak wyglądał wilk.
Pamiętaj o prawidłowym sposobie trzymania kredki.
„Wilk” – poranna zabawa ruchowa. Rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie umiejętności
reagowania na sygnał słowny.
 Podskakuj po pokoju, jakbyś szedł przez las do domu babci Czerwonego Kapturka. Na hasło:
„wilk” kucnij i schowaj głowę pod rękami.

2) „O rybaku i złotej rybce” – słuchanie baśni i oglądanie historyjki obrazkowej w wersji multimedialnej oraz rozmowa na temat jej treści. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz umiejętności odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu. Zwrócenie uwagi na to,
że należy cieszyć się tym co w życiu mamy.
 Posłuchaj uważnie baśni i przyjrzyj się obrazkom.
Baśń do słuchania: https://youtu.be/Mi64ESVvVpU
 Odpowiedz na pytania:
 Kto występuje w baśni?
 Jakie zwierzątko złowił rybak?
 Czy rybak wypuścił złotą rybkę?
 Co potrafiła robić złota rybka?
 Jakie życzenia miała żona rybaka?
 Jakiego życzenia nie spełniła rybka?
 Czy żona rybaka dobrze postąpiła?

3) „Gdzie jest Złota Rybka” – zabawa dydaktyczna (ciepło – zimno). Rozwijanie umiejętności reagowania na wskazówki słowne.
 Zamknij oczy, a później spróbuj odszukać schowaną przez rodzica rybkę. Dostaniesz wskazówki.
Gdy będziesz się zbliżać do rybki, usłyszysz słowa: ciepło, cieplej. Gdy będziesz bardzo blisko –
słowa: gorąco i parzy. Jeśli będziesz się oddalać od miejsca, w którym jest schowana rybka, usłyszysz słowa: chłodno, zimno, lodowato.
Do zabawy można wykorzystać zabawkę – rybkę albo rybkę wyciętą z papieru według własnego pomysłu lub z wykorzystaniem obrazka zamieszczonego poniżej.

4) Zabawy dowolne.
 Ułóż ulubione puzzle.

Źródło obrazka: http://podrecznikarnia.pl
Zabawy z porami roku. Karty pracy malucha. Wiosna, s. 6.

Źródło obrazka: http://pt.365psd.com

Aby rybka była dwustronna należy najpierw odciąć obrazek wzdłuż linii poziomej, złożyć kartkę wzdłuż linii pionowej i skleić wewnątrz. Następnie wyciąć.

ŚRODA

1) „Rybka spełniająca życzenia” – kolorowanie obrazka na podstawie baśni.
 Czy pamiętasz, jak wyglądała rybka spełniająca życzenia w baśni? Pokoloruj rybkę złotą lub żółtą kredką ołówkową. Pamiętaj, aby prawidłowo trzymać kredkę. Jeśli masz w domu klej w sztyfcie i brokat, możesz posmarować obrazek klejem i posypać brokatem.
„Królewny i królewicze na balu” – poranna zabawa ruchowa z elementem marszu. Rozwijanie
sprawności ruchowej; kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretowania muzyki ruchem.
 Wyobraź sobie, że ty i twoja rodzina to królewny i królewicze idący na bal. Maszeruj po pokoju.
Pamiętaj o eleganckiej postawie ciała – wyprostowanych plecach i rękach na biodrach. Gdy usłyszysz muzykę, zacznij tańczyć jak na prawdziwym balu.
Na początku zabawę prowadzimy bez muzyki. Później włączamy muzykę.
Przykładowa muzyka do wykorzystania: https://youtu.be/x8VoKeuOzZQ/

2) „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – słuchanie baśni czytanej przez rodzica i rozmowa
na temat jej treści. Wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania utworu; kształtowanie umiejętności
odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści; rozwijanie umiejętności odróżniania
dobra od zła.
 Posłuchaj baśni czytanej przez rodzica.
 Odpowiedz na pytania:
 Kto występuje w baśni?
 Kto był dobry?
 Kto był zły?
 Kogo z bohaterów baśni należy naśladować, a kogo nie?

3) „Czapki krasnoludków” – przeliczanie czapek krasnoludków w różnych kolorach. Doskonalenie
umiejętności przeliczania w zakresie 3 oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów.
 Przyjrzyj się uważnie czapkom krasnoludków.
 Policz:
 ile jest czapek w kolorze czerwonym?
 ile jest czapek w kolorze żółtym?
 ile jest czapek w kolorze niebieskim?
 ile jest wszystkich czapek? (pytanie dla chętnych)
 Dopasuj czapki i kamizelki krasnali, tak aby powstały komplety ubrań. Połącz czapkę z odpowiednią kamizelką kreską w takim samym kolorze jak ubrania.

4) Zabawy dowolne.
 Zbuduj z klocków domek dla krasnoludków.

Źródło obrazka: http://www.frivcolor.com

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
(na podstawie: Disney, Niezapomniana kolekcja bajek, Warszawa 2000)

Dawno, dawno temu w dalekim kraju żyła sobie śliczna królewna o imieniu Śnieżka.
Włosy miała czarne jak węgiel, usta czerwone jak róża, a cerę białą jak śnieg.
Macochą śnieżki była zła królowa. Nienawidziła ona każdego, kto przewyższał ją urodą. Śnieżkę traktowała jak służącą.
Śnieżka jednak nigdy się nie skarżyła. Była posłuszna i pracowita, lecz skrycie marzyła o księciu, który zabierze ją daleko, do swojego zamku. Pewnego dnia, gdy czerpała wodę
ze studni, pojawił się przed nią piękny nieznajomy, oczarowany śpiewem królewny. Śnieżka
nie miała jednak odwagi, aby do niego przemówić.
Królowa miała na zamkowej wieży czarodziejską pracownię, a w niej magiczne lustro.
Władczyni co dzień zwracała się do zwierciadła z pytaniem:
 Lustro, lustro czarodziejskie, kto jest w świecie najpiękniejszy?
A lustro codziennie odpowiadało jej tak samo:
 Ty jesteś najpiękniejsza.
I królowa znów przez cały dzień była zadowolona.
Tymczasem Śnieżka dorastała, a im była starsza, tym stawała się piękniejsza. Królowa
coraz bardziej jej zazdrościła.
Pewnego dnia czarodziejskie lustro powiedziało królowej, że jest na świecie ktoś
od niej piękniejszy: Królewna Śnieżka!
Rozgniewana królowa przywołała do Sali tronowej nadwornego myśliwego i rozkazała mu:
 Zabierz Śnieżkę do ciemnego lasu i zabij ją. A na dowód, że to uczyniłeś, przynieś mi jej
serce w tej szkatule.
I wręczyła oniemiałemu myśliwemu pięknie rzeźbione puzderko.
 Nieszczęsna Śnieżko – rzekł myśliwy do nieświadomej podstępu królewny – nie mógłbym cię zabić. Musisz stąd uciec i ukryć się przed królową!
Przerażona Śnieżka pobiegła w głąb ciemnego lasu. Przystanęła dopiero przed małą
chatką.
 Kto tu może mieszkać? – zastanawiała się.
Wtem usłyszała z oddali chór głosów.
To siedmiu krasnoludków, mieszkańców chatki, śpiewało, wracając do domu po dniu
ciężkiej pracy w kopalni diamentów. Krasnoludki przedstawiły się Śnieżce: Śpioszek, Gburek, Śmieszek, Mędrek, Gapcio, Apsik i Nieśmiałek, a potem zaprosiły ją na kolację.
Śnieżka poczuła się tak bezpiecznie wśród krasnoludków, że postanowiła u nich zamieszkać.
Zła królowa jednak dowiedziała się, że Śnieżka wciąż żyje. Postanowiła wziąć sprawę
w swoje ręce.

Popędziła do zamkowego lochu. Tam przyrządziła miksturę, dzięki której zamieniła
się w starą jędzę. Potem wzięła jabłko i powoli zanurzyła je w innej miksturze.
 Jeden kęs tego zatrutego jabłka i Śnieżka zamknie oczy na wieki! – zaskrzeczała.
Śnieżka nagle zobaczyła w okienku starą jędzę.
 Jak się masz, kochaneczko – zaskrzeczała staruszka. – Skosztuj moich pysznych jabłuszek. Wiesz, jak każdemu ślinka cieknie na widok szarlotki? A najlepsze szarlotki piecze
się właśnie z tych jabłek. – Podała Śnieżce zatrute jabłko.
Ptaszki próbowały ostrzec królewnę przed zatrutym owocem. Fruwały całym stadkiem
wokół jędzy, chcąc wytrącić jej jabłko z dłoni.
 A sio! A sio! – krzyknęła na nie Śnieżka.
Zasmucone ptaszki odfrunęły do lasu. Wtedy leśne zwierzęta popędziły do krasnoludków, aby dać im znać, że stało się coś bardzo złego i powinny natychmiast wracać do domu!
Siedmiu krasnoludków puściło się pędem do chatki. Ujrzały jędzę, która próbowała
wymknąć się chyłkiem, i Śnieżkę leżącą bez życia na podłodze. Pogoniły staruchę do lasu.
Zła jędza czmychała co sił w nogach, gdy nagle zerwała się burza. Wiedźma zatrzymała się na skraju skalnego urwiska. Postanowiła spuścić wielki głaz, który zmiażdżyłby ścigające ją krasnoludki.
 Uwaga! – krzyknął Gburek do towarzyszy.
W tej samej chwili strzelił piorun. Zła królowa straciła równowagę i runęła w przepaść
– na swoją zgubę!
Krasnoludki zrobiły dla swojej kochanej Śnieżki wspaniałe, oszklone łoże ze złota.
Strzegły jej tam dniem i nocą.
Pewnego dnia przez las przejeżdżał konno piękny królewicz.
 Jaka śliczna panna! – zachwycił się. Przyklęknął i czule ucałował policzek Śnieżki.
Pocałunek obudził królewnę. Śnieżka odjechała na koniu z królewiczem do jego królestwa, gdzie żyli razem długo i szczęśliwie.

Źródło obrazków: http://www.allegro.pl

CZWARTEK

1) „Krasnoludek i wielkolud” – poranna zabawa ruchowa. Rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie umiejętności zmiany tempa podczas poruszania się.
 Wyobraź sobie, że czary sprawiają, że zamieniasz się w krasnoludka lub wielkoluda. Gdy rodzic
będzie grał na drewnianych łyżkach szybko – biegasz po pokoju drobnymi kroczkami jak krasnoludek. Gdy rodzic zagra wolno – stawiasz duże kroki jak wielkolud.
„Bajki” – odgadywanie, z jakiej bajki pochodzi przedmiot.
 Powiedz, z jakiej bajki jest przedmiot, który zobaczysz.
Do zabawy można przygotować prawdziwe przedmioty lub ilustracje pasujące do różnych bajek
(np.: koszyczek, jabłko, sok malinowy, ciasto, pantofelek, miód).

2) „My jesteśmy krasnoludki” – słuchanie piosenki i rozmowa na jej temat, inscenizowanie ruchem
treści piosenki. Budzenie zamiłowania do śpiewu, wyzwalanie radości podczas zabawy.
 Posłuchaj uważnie piosenki: https://youtu.be/H8B9hH6JUzM
 Odpowiedz na pytania:
 O kim jest ta piosenka?
 Gdzie mieszkają krasnoludki?
 Co jedzą krasnoludki?
 Jak się ubierają krasnoludki?
 Co robią krasnoludki, gdy ktoś zbłądzi?
 Co robią krasnoludki, kiedy ktoś jest senny?
 Wspólnie z rodzicami lub całą rodziną zaśpiewaj piosenkę i pokazuj to, o czym śpiewasz.
My jesteśmy krasnoludki,
Hopsa sa, hopsa sa!
Pod grzybkami nasze budki,
Hopsa sa, hopsa sa!

pokazujemy na siebie (dotykamy dłońmi do klatki piersiowej)
podskakujemy
z rąk splecionych nad głową tworzymy kapelusz grzyba (ręce zgięte w łokciach)
podskakujemy

Jemy mrówki, żabie łapki,
Oj tak, tak, oj tak, tak!
A na głowach krasne czapki,
To nasz znak, to nasz znak.
Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,
Trutu tu, trutu tu!
Gdy ktoś senny, to uśpimy,
Lulu lu, lulu lu…

zbliżamy na przemian palce obu dłoni do ust (nie za blisko)
kiwamy potakująco głową
tworzymy daszek z rąk nad głową (ręce proste w łokciach)
pokazujemy na siebie (dotykamy dłońmi do klatki piersiowej)
robimy daszek z dłoni (jakbyśmy kogoś wypatrywali w oddali)
naśladujemy trąbienie na trąbce
kładziemy głowę na złączonych dłoniach
kładziemy głowę na złączonych dłoniach

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,
Ojojoj, ojojoj!
To zapłacze niezabudka,
Ajajaj, ajajaj…

grozimy palcem
chwytamy głowę w obie dłonie (jak ze zmartwienia)
naśladujemy ruchem pocieranie piąstkami oczu
chwytamy głowę w obie dłonie (jak ze zmartwienia)

3) „Krasnoludek” – kolorowanie obrazka; określanie z jakich figur geometrycznych się składa. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych; rozwijanie sprawności manualnych.
 Przyjrzyj się obrazkowi krasnoludka.
 Pokaż na obrazku:
 koła,
 trójkąty,
 prostokąty.
 Dorysuj brakujące elementy krasnoludka i pokoloruj starannie obrazek. Pamiętaj, aby w prawidłowy sposób trzymać kredkę.

4) Zabawy dowolne.
 Dziś jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
Poproś rodzica, aby przeczytał ci twoją ulubioną bajkę.

Źródło obrazka: https://podrecznikarnia.pl
Zabawy z porami roku. Karty pracy malucha. Wiosna, s. 7.

PIĄTEK

1) „Kubuś Puchatek lubi miód” – poranna zabawa ruchowa. Rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie umiejętności reagowania na hasło.
 Maszeruj po pokoju jak Kubuś Puchatek przez las. Na hasło: miód, stań na palcach i wyciągnij
ręce jak najwyżej, jakbyś chciała/chciał podebrać miód pszczołom wysoko z drzewa.
„Bajki moich rodziców/dziadków” – obejrzenie dowolnej bajki oglądanej przez rodziców
lub dziadków dziecka i rozmowa na jej temat. Zapoznanie z bajkami, jakie kiedyś oglądały dzieci.
 Obejrzyj bajkę, którą kiedyś oglądali twoi rodzice/dziadkowie. Czy podobała ci się ona? Dlaczego? Zapytaj, czy rodzice/dziadkowie lubili ją oglądać i dlaczego.
Propozycje bajek (można wykorzystać inne):
„Jacek i Agatka” – https://youtu.be/dDITydexL0M
„Miś Uszatek” – https://youtu.be/OU3jOxOp0m4
„Bolek i Lolek” – https://youtu.be/_p-y7AcRvJo
„Reksio” – https://youtu.be/JBZMGNBBeHw
„Muminki” – https://youtu.be/T3IAvvLLzhw
„Smerfy” – https://youtu.be/-GfXrB0v8OU

2) „Podróż do Zaczarowanej Krainy” – zabawa pobudzająco-wyciszająca. Utrwalenie informacji
o bajkach i baśniach oraz występujących w nich bohaterach; kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek oraz wyrażania treści poprzez ruch, gest i mimikę; zachęcanie do korzystania z chwil relaksu i wyciszenia.
 Wybierz się wspólnie ze swoją rodziną w podróż do „Zaczarowanej Krainy”. Czekają tam
na ciebie zagadki. Ciekawe, czy uda ci się je rozwiązać?
Muzyka do wykorzystania: https://youtu.be/Xt9HHai_mbc

3) „Co tu nie pasuje?” – wyszukiwanie wśród obrazków, tego który nie pasuje do pozostałych. Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej.
 Przyjrzyj się uważnie obrazkom. Pokaż w każdym szeregu obrazek, który nie pasuje do pozostałych. Skreśl go ołówkiem.

4) Zabawy dowolne.
 Pobaw się w zabawę, którą najbardziej lubisz.

PODRÓŻ DO ZACZAROWANEJ KRAINY
Wsiądź razem ze swoją rodziną do pociągu (wszyscy siadają na podłodze jeden
za drugim, w tle słychać cichą muzykę). Zawiezie on was do „Zaczarowanej Krainy”.
Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że z okna pociągu widzicie piękne krajobrazy.
Na niebie świeci słońce, które swymi promieniami rozjaśnia wszystko dookoła. Za oknem
jest las, polana, rzeka, miasto. I znowu las. Należy zachowywać się bardzo cicho, aby nie
spłoszyć żadnego ze zwierząt. Kto wie, może w tej zaczarowanej krainie nie tylko zwierzęta
mają swój dom?
Dotarliście do pierwszej stacji w „Zaczarowanej Krainie”. Otwórzcie oczy. Rozwiąż
zagadkę, a przekonasz się, gdzie jesteś (zagadkę rozwiązuje dziecko).
W jakiej bajce spotkasz dziadka z brodą,
chałupę starą i sieć nad wodą?
(„O rybaku i złotej rybce”)
Jeżeli zgadłaś/zgadłeś, to wiesz, że jesteście nad morzem. Czeka was pełna przygód
podróż. Wsiądźcie do łodzi i starajcie się wiosłować równo, aby fale was nie poniosły za daleko.
Siadamy jeden za drugim. Wyobrażamy sobie, że mamy w rękach wiosła. Z przodu siedzi „kapitan” i to on nadaje tempo
wiosłowania.
Bardzo dobrze wiosłowaliście. Dotarliście do brzegu. Wsiądźcie znowu do pociągu.
Zamknijcie oczy. Macie czas, aby pomarzyć… (chwilę słuchamy muzyki w ciszy). Jesteśmy
już na kolejnej stacji „Zaczarowanej Krainy”. Otwórz oczy i spróbuj rozwiązać zagadkę.
Ta dziewczynka wilka spotkała w lesie,
ona dla babci sok z malin niesie.
(„Czerwony Kapturek”)
Tym razem też udało ci się zgadnąć, o jaką baśń chodzi? Doskonale! Pewnie już się
domyślasz, że teraz przeprawicie się przez gęsty las. W lesie tym musicie się przedrzeć
przez gęstwiny różnych roślin, dlatego ustawcie się jeden za drugim. O! Pień powalonego
przez burzę drzewa. Trzeba wysoko podnieść nogę, aby przez niego przejść. A tu wielka kałuża, przez którą każdy z was musi przeskoczyć (wykonujemy skoki obunóż). Kolejna przeszkoda – zwisające bardzo nisko gałęzie. Trzeba mocno się schylić lub przejść na czworakach. I dotarliśmy na skraj lasu. Znów możemy wsiąść do pociągu, zamknąć oczy i marzyć… (chwilę słuchamy muzyki w ciszy).

Pociąg się zatrzymał. Czy to już koniec przygody? Nie! Dotarliście do następnej stacji.
Otwórz oczy i powiedz, o kim jest mowa w tej zagadce?
Co to za królewna, co złą macochę miała
i w malutkiej chatce krasnali zamieszkała?
(Królewna Śnieżka)
Jak się domyślasz, dotarliście do domku małych krasnali. Są one bardzo pracowite,
ale na pewno ucieszą się z waszej pomocy. Krasnale mają kilka zaplanowanych prac.
Oto one (naśladujemy poszczególne czynności według własnego pomysłu):
 zamiatanie,
 mycie okien,
 układanie książek na półce,
 zrobienie i powieszenie prania,
 grabienie w ogrodzie,
 sadzenie kwiatów.
Wsiądźcie do pociągu. Czas wracać do domu. Zamknijcie oczy i pomyślcie o czymś
przyjemnym… (chwilę słuchamy muzyki w ciszy). Jesteście na miejscu. To była wspaniała
podróż. Na długo ją zapamiętacie. A może jeszcze kiedyś odwiedzicie te miejsca, w których
dziś byliście…

KTÓRY OBRAZEK NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH?
SKREŚL GO.

https://akukuuu.blogspot.com

Podczas tworzenia propozycji powyższych zajęć dla dzieci wykorzystano:
 pomysły własne;
 materiały zawarte w: Zabawy z porami roku – pakiet trzylatka, wyd. Pordęcznikarnia
(przewodnik metodyczny oraz karty pracy dla dzieci).

