
Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice. Zapraszamy dziś do rozwiązywania zagadek- rymowanek. 

Mama przeczyta wam zagadki dotyczące baśni, bajek, i legend, które znacie.  Postarajcie się 

je odgadnąć  

W Krakowie mieszka wawelski smok,  

co zieje ogniem przez cały… (rok)  

Krasnoludek jest malutki,  

tak jak wszystkie… (krasnoludki).  

Kto z krasnalami w tym domku mieszka?  

To jest na pewno Królewna (Śnieżka).  

Kto był dobry dla Kopciuszka?  

Chrzestna matka, czyli (wróżka).  

Czerwony Kapturek do babci wędrował,  

Lecz wilk się zaczaił, za drzewem się (schował).  

Groźna Baba Jaga domek ma z piernika.  

Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko (zmyka).  

Gdy kot buty dostał,  

Janek księciem (został).  

Rzecz to znana, całkiem pewna,  

Że Pinokio powstał z (drewna). 

 

Wysłuchajcie teraz wiersz „Ale wstyd!”, który przeczyta wam mama. 
 

Ale wstyd! 
Dominika Niemiec 

 

Dnia pewnego ciepłą zieloną wiosną 

mała Ania patrzyła, jak kwiatki rosną. 

A że chciała narysować sobie takie ładne kwiatki, 

umieściła je na książce, na środku okładki. 

Wiem, powiecie, że Ania książkę tak zniszczyła, 

ale jeszcze ta historia wcale się nie skończyła. 

Ale wstyd! 

 

Siostra Ani, gdy tylko spostrzegła jej poczynania, 

zaczęła szukać jakiegoś rozwiązania. 

Chciała książkę wyszorować szczoteczką i wodą. 

Może one na ten kłopot coś pomóc tu mogą? 

Ale zamiast się poprawić, wszystko się pogorszyło, 

bo książce to pranie wcale nie posłużyło. 

Ale wstyd! 

 

Mama, gdy zobaczyła poczynania swoich córek, 

za zniszczenie książki dała im porządną burę. 

Bo się okazało, że książka nie należy do dzieci, 

a jedynie ktoś im tę książkę do czytania polecił. 

I mama z biblioteki ją wypożyczyła. 

A to bardzo ważna kwestia w tym momencie była. 

Ale wstyd! 



 

Przecież książki nawet pomazanej nie można wyrzucić. 

Trzeba będzie ją do biblioteki jak należy zwrócić. 

I wyjaśnić przyczynę jej stanu fatalnego, 

jej pogięcia i pomięcia, obrazka nieoczekiwanego. 

I książkę odkupić lub zapłacić karę. 

Nikt się w takiej sytuacji nie czuje doskonale. 

Ale wstyd! 

 

Szybko do biblioteki poszła z córkami mama. 

W bibliotece jak zwykle siedziała pani ta sama. 

Przywitała wszystkich i już książkę ogląda. 

Badawczo się przygląda książce, dziewczynkom się przygląda. 

– I co żeście tutaj, łobuziaki, uczyniły? 

– Przepraszamy, trochę żeśmy książkę uszkodziły. 

Ale wstyd! 

 

– No cóż, musicie teraz naprawić swe zachowanie. 

Zaraz wymyślę dla was jakieś zadanie. 

Pomożecie mi poustawiać stos książek na półki, 

a wtedy wybaczymy wam te wyczyny, te bzdurki. 

Dziewczynki zabrały się do pracy ku uciesze mamy. 

– Jak dbać i szanować książki, teraz zapamiętamy. 

A gdzie wstyd? Już minął, znikł! 

 

Rozmowa z dzieckiem nt wiersza:  

 

Czego dotyczył wiersz?  

Co stało się z książką? 

Kto ją zniszczył?  

Czy takie zachowanie było właściwe?  

Skąd dziewczynki miały książkę?  

Co musiały zrobić po tym, jak zniszczyły książkę?  

Co czuły dziewczynki, gdy oddawały książkę do biblioteki?  

Co musiały zrobić w bibliotece?  

Czy to, co czuły, minęło?  

Czy wy też kiedyś wstydziliście się z jakiegoś powodu?  

W jakiej to było sytuacji?  

Czy to było przyjemne uczucie?  

Jak czuliście się, gdy wstyd minął? 

 

A teraz rozwiąż „Quiz”, który polega na rozpoznaniu zdań prawdziwych i fałszywych. 

Rodzic czyta zdania na temat budowy książki, a twoim zadaniem jest powiedzedzieć czy 

zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. 

 

–– Okładka to zewnętrzna część książki. 

–– Autor to osoba, która napisała książkę. 

–– Każda książka ma 5 stron. 

–– Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora. 



–– Ilustracja to rysunek w książce. 

–– Ilustracje zawsze muszą być kolorowe. 

–– Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony. 

–– Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach. 

–– Okładka jest w środku książki. 

 

Spróbujcie stworzyć „Regulamin postępowania z książką”, zastanówcie się, jak należy lub nie 

należy postępować z książkami.  
 

REGULAMIN KORZTSTANIA Z KSIĄŻEK 

1) Zawsze myj ręce zanim weźmiesz książkę  

2) Nie dotykaj książki gdy pijesz i jesz 

3) Nie pisz i nie rysuj po książce 

4) Odkładaj książki na półkę 

5) Nie wyrywaj i nie wyrzucaj kartek z książek 

6) Używaj zakładki 

7) Nie rzucaj, nie kop i nie siadaj na książkach 

8) Staraj się naprawiać stare i zniszczone książki 

 

 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, że książeczki chcą i lubią być szanowne. 

 

 Wysłuchajcie piosenki „Lubimy bajki”, dostępnej na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY 

  

Ile było zwrotek? Czy podobała ci się piosenka? Jeżeli tak to zachęcamy do nauczenia się 

tekstu piosenki. 

 

 

Oj rety, rety, co tu się dzieje, 

wszędzie są wróżki i czarodzieje. 

To nie do wiary, ja chyba śnię, 

wszystko, co zechcę, to spełnia się! 

 

Ref.: No, bo my lubimy bajki, 

wtedy, kiedy jest nam źle. 

My lubimy takie bajki, 

które dobrze kończą się. 

 

Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie, 

oto księżniczka tańcuje z księciem. 

Wróżka Kopciuszka stroi na bal, 

tylko macochy trochę mi żal. 

 

Ref.: No, bo my lubimy bajki... 

 

Abrakadabra, hokus–marokus, 

w czarach jest siła i mnóstwo pokus. 

Dla czarodzieja przestroga ta, 

aby nie zbudził śpiącego zła. 

 

Ref.: No, bo my lubimy bajki... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY


„Bohaterowie naszych bajek” – praca plastyczna. Stwórz swoją ulubioną postać z bajki 

wykorzystując dowolną technikę np. lepienie z plasteliny, malowanie farbami, kredkami, 

wyklejanie. 

 

 

,,Ile kosztuje ta książka” – zabawa matematyczna 

Przygotujcie kilka książek np. kolorowanki, albumy, książki z obrazkami, komiksy. Każda 

książka ma mieć inną cenę, np. 5 zł, 7 zł, 10 zł, 20 zł. Rodzic jest księgarzem, a dziecko ma  

za zadanie kupić co najmniej trzy książki w dowolnych cenach (możecie wydrukować 

banknoty i monety lub użyć prawdziwych) . Po zakupach dziecko mówi, co sprawiło mu 

trudność, a co było przyjemne podczas tej zabawy.  

 

 

 

             

Zachęcamy do wykonania zadania z karty pracy.  

Przeczytaj ile kosztuje każda książka. Obok książki narysuj monety i banknoty tak by ich 

wartość była taka sama jak cena książki. Możesz rysować tylko monety i banknoty, które 

istnieją w rzeczywistości w Polsce – podpowiedź znajdziesz w ramce poniżej. 



 



Kilka dni temu, 5 maja obchodziliśmy Dzień Europy. Natomiast 9 maja świętujemy Dzień Unii 

Europejskiej. Z tej okazji zapraszamy was do wysłuchania bajki o Unii Europejskiej. 

 

BAJKA O UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Za siedmioma górami, za siedmioma 

rzekami, 

w pięknej, zielonej krainie Europą zwanej, 

mieszkała rodzinka krasnali.  

 

Każdy z nich mówił w innym języku,  

a przez to problemów mieli bez liku.  

 

Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie,  

lecz zauważyli ze im bardziej się starają 

tym bardziej im nie wychodzi.  

 

Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy 

z nich był inny.  

Inaczej mówili, inaczej się stołowali i 

inaczej bawili.  

 

Każdy krasnal co dzień dziarsko do 

pracy się wybierał,  

a każdy z nich czym innym się zajmował. 

 

Krasnoludki bardzo lubiły swoje zajęcia,  

lecz wielka była wśród nich konkurencja.  

 

Każdy do zadań przykładał się bardzo  

by zdobyć medal pracusia z błękitną 

kokardą.  

 

Lecz nagle, co to krasnal Belgia pomocy 

potrzebuje,  

z opresji krasnalka Francja i Holandia 

ratuje. 

 

Jeden pociesza kolegę jak może.  

Drugi już ziemię traktorkiem swym orze.  

 

Inne krasnale: Niemcy, Włochy i 

Luksemburg widząc ich zabawy też się 

przyłączyły  

i świetnie się z nimi bawiły.  

 

W krainie krasnali wieść szybko się niesie,  

o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie.  

 

Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej 

super zabawy  

i przyłączyć się chciały więc razem na 

polanie posiedzenie zwołały.  

 

Były to Dania, Irlandia, Wielka Brytania i 

Grecja.  

I tak dołączały do wspólnej zabawy 

krasnale z całej Europy.  

 

Bardzo się lubiły,   

wszystkim się dzieliły,,   

 

Razem się trzymały,  

a gdy trzeba było, w biedzie sobie 

pomagały. 

 

Jednak, by wprowadzić porządek w swej 

wiosce  

wprowadziły prawa i pomocne moce.  

 

Stolicę w rodzinnym mieście krasnala 

Belgii mają- w Brukseli.  

Pomagają sobie i to się nie zmieni.  

 

 

Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej 

świecą,  

zapraszają wszystkich którzy o nich 

wiedzą.  

 

W tym zaszczytnym gronie i Polskę też 

mamy, 

i do zabawy z Unią dzieci zapraszamy.  
 

Na pewno słyszeliście określenie Unia Europejska. Niektóre kraje Europy postanowiły 

połączyć się w jedną wielką rodzinę państw, która nosi nazwę Unia Europejska. Obecnie w 

jej skład wchodzi 27 państw. Unię Europejską można porównać do grupy przedszkolnej, w 

http://www.kalbi.pl/5-maja
http://www.kalbi.pl/9-maja


której jest przyjaźń, wszyscy się znają przestrzegają określonych zasad wspólnie podejmują 

decyzje, pomagają sobie. 

Każde państwo ma swoją flagę, a czy pamiętacie jakie barwy ma flaga Polski? 

Unia Europejska ma również swoją flagę. Jest na niej 12 złotych gwiazd ułożonych w kole na 

niebieskim tle.  

  

Unia Europejska jako wspólnota ma kilka symboli, jednym z nich jest jej maskotka, nosząca 

imię Syriusz.  

Pochodzi ona od nazwy najjaśniejszej z gwiazd. Syriusz przyjmuje postać zabawnej, 

uśmiechniętej, niebieskiej stonogi. Jest ubrany w granatową koszulkę z gwiazdkami, jak na 

fladze Unii Europejskiej, ale warto wiedzieć, iż w każdym kraju maskotka występuje w 

innym stroju zawierającym elementy narodowe. 

 

 

 

 



W Unii Europejskiej większość krajów posługuje się takimi samymi pieniędzmi. Jest to euro. 

 

Tak jak Polska ma swój hymn narodowy, tak też kraje członkowskie Unii Europejskiej mają 

wspólny hymn. W każdym kraju ma on jednak swój tekst, napisany w języku tego kraju. 

Posłuchajcie dzisiaj hymnu Unii Europejskiej po polsku  

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA&t=12s 

 
 

A teraz wybierzcie się w  wielką podróż po krajach Europy z gwiazdką z flagi Unii 

europejskiej https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 
 

Na zakończenie zapraszamy was do rozwiązania quizu. Musicie powiedzieć czy zdanie jest prawdziwe 

czy fałszywe. 

 
1. Unia Europejska to wspólnota wielu państw europejskich.  

2. Polska jest członkiem Unii Europejskiej.  

3. Polska nie jest członkiem Unii Europejskiej.  

4. Unia Europejska ma własną flagę.  

5. Flaga unijna jest czerwona, znajduje się na niej 15 gwiazdek. 

6.  Niektóre kraje Unii Europejskiej posługują się wspólnymi pieniędzmi – euro.  

7. Waluta obowiązująca w Polsce to euro. 

8.  Flaga unijna jest niebieska, znajduje się na niej 15 gwiazdek. 

9.  Waluta obowiązująca w Polsce to polski złoty, czasem mówimy, że płacimy „w 

złotówkach”, 

10.  Hymn Unii Europejskiej jest taki sam jak hymn Polski i jest to „Mazurek 

Dąbrowskiego”.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


 

Zaprojektuj polski strój Syriusza dowolną techniką. 

 

 

 


