
Propozycja zabaw i zajęć do tematu ,,Bajki, baśnie i legendy” 

Witam serdecznie! 

Niestety przez kilka dni musimy zostać w swoich domach. Nie martwcie się, na poprawę 

humoru mam dla Was taneczne ćwiczenie dostępne pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=e_qsWae-jYQ  Gotowi? 

,,Nasze baśnie” – zabawa dydaktyczna. Przyjrzyjcie się zamieszczonym poniżej ilustracjom. 

 

  

    

https://www.youtube.com/watch?v=e_qsWae-jYQ


                                                 

Czy potraficie podać ich tytuły?  Przygotowałam dla was zagadki.  Wysłuchajcie ich uważnie i 

spróbujcie odgadnąć o jaką baśń chodzi. 

Chociaż kłopoty 

z wilkiem miała, 

wyszła z opresji 

zdrowa i cała.  / Czerwony Kapturek/ 

Jakie imiona mają 

braciszek i siostrzyczka, 

którzy w lesie spotykają 

chatkę zrobioną z piernika?  /Jaś i Małgosia/ 

Jaka to dziewczynka 

Ma roboty wiele 

A na wielkim balu 

gubi pantofelek?  /Kopciuszek/ 

 

Jakie to maluchy 

Zawsze są brodate 

I ciężko pracują 

i zimą i latem?  / Królewna Śnieżka/ 

Tylko cal wysokości 

miała ta dzieweczka. 

Dlatego też jej imię 

brzmiało………    /Calineczka/ 

 



Zapraszam do zabawy sensorycznej ,, Z jakiej baśni jesteś? Rodzic przygotowuje worek z 

atrybutami związanymi z różnymi baśniami: lusterko, pantofelek, koszyczek, groch, zapałki, rybka itp.  

Zamknijcie oczy. Wybierzcie z worka przedmiot, spróbujcie rozpoznać go za pomocą zmysłu dotyku i 

podajcie tytuł baśni, z której pochodzi.  

Teraz czas się poruszać ,, Rycerze, królewny, krasnoludki i olbrzymy” W rytm muzyki 

dostępnej pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=hv4db5JRr9w spróbujcie naśladować:  

- maszerujących rycerzy 

- zwiewne księżniczki /chodzimy na palcach/ 

- skaczące krasnoludki 

- krasnoludki, które się kłaniają i obracają wokół własnej osi 

- rycerzy, którzy się kłaniają, unoszą szable i obracają się wokół własnej osi 

- biegnących olbrzymów.  

 ,, Prawda czy fałsz” – zgadywanka. To już ostatnie zadanie. Rodzic przeczyta wam niżej 

podane zdania. Waszym zadnie będzie wskazać, które zdanie jest prawdzie, a które fałszywe.  

 Królewna Śnieżka opiekowała się ośmioma krasnoludkami. 

 Czerwony Kapturek szedł przez las do doku dziadka. 

 Wróżka podarowała Kopciuszkowi karetę z dyni. 

 Trzy małe świnki mieszkały na zamku. 

 Księżniczka spała na ziarnku grochu. 

Świetnie poradziliście sobie z wszystkimi zadaniami. Jeśli macie ochotę to możecie narysować 

swoją ulubioną bajkę.  

Proponowane w załączniku zadania możesz wykonać o wybranej przez siebie porze dnia. 

 

                                                                                                                                         Miłej zabawy  

                                                                                                                                      Bartoszek Wioleta 

                                                                                                                                         Kopka Hanna 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hv4db5JRr9w


 

Dopasuj postacie i przedmioty pochodzące z tych samych bajek. 

 

 

 



 

Każdą postać połącz z jej cieniem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaprowadź Jasia i Małgosię przez labirynt do piernikowej chatki. Którą drogą pójdą dzieci? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znajdź 5 różnic 



 

Rozetnij i ułóż puzzle 



 


