
DZIEŃ DOBRY MOJE PSZCZÓŁECZKI, ZAPRASZAM WAS DZISIAJ NA ZROBIENIE 

CZEGOŚ WYJĄTKOWEGO (PODPOWIEM, ŻE WKRÓTCE DZIEŃ MAMY) A OPRÓCZ 

TEGO DALSZY CIĄG ROZMOWY O KSIĄŻKACH I BAJECZKACH. 

 

1. Powitanka Zabawa na powitanie – „Lot na zaczarowanym dywanie” 

Dzieci poruszają się po pokoju w rytmie granym na tamburynie lub 

dowolnej muzyce. Podczas przerwy w grze -siadają na dywanie, naśladują 

lot na dywanie (kołysząc się na boki). 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

2. Dopasowanie rekwizytu do poznanej bajki ( ćwiczenie 

spostrzegawczości): Rodzic przygotowuje różne rekwizyty, które można 

skojarzyć z bajkami. Np. (koszyczek, złoty pantofelek, pierniki, kaczka, 

ryba, czerwone buty itp.) 

 

3. „Bajkowy quiz”- zabawa rozwijająca pamięć. 

Zadanie polega na odpowiadaniu na pytaniu dotyczące poznanych bajek. 

Do każdego pytania będą dwie odpowiedzi: prawidłowa i nieprawidłowa. 

Zadaniem dzieci jest podanie prawidłowej odpowiedzi. Można zapisywać 

punkty za każdą dobrą odpowiedź. 

 

1.Jak wyjaśnić imię Królewna Śnieżka? 

a)Lubiła bawić się na śniegu. 

b) Miała skórę jasną jak śnieg. 

2. Co sprzedawała Dziewczynka z Zapałkami? 

a) Zapałki. 

b) Drewienka. 

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

a) Czerwony Kapturek. 

b) Kopciuszek. 

4. Z czego wykonany był najbezpieczniejszy domek w bajce "Trzy świnki"? 

a) Ze słomy. 

b) Z cegieł. 



5. Jaka cecha charakteru jednej ze świnek, uratowała życie pozostałym 

świnkom w bajce "Trzy świnki"? 

a)  Pracowitość. 

b) Lenistwo. 

6. Która z bajek uczy nas, by zawsze słuchać rodziców? 

a) Kopciuszek. 

b)Czerwony Kapturek. 

7. Co zgubił Kopciuszek, uciekając z balu? 

a)  Koronę. 

b)  Pantofelek. 

8. Co musiała oddać Czarownicy Urszuli księżniczka Arielka, aby stać się 

Syreną? 

a) Głos. 

b) 2. Klejnoty. 

9. Ilu krasnoludków spotkała Królewna Śnieżka? 

a) Trzech. 

b) 2. Siedmiu. 

 

4. Reksio zaprasza na wspólną gimnastykę – ćwiczenia logorytmiczne 

 

Zrób do przodu cztery kroki 

i rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

ta zabawa dalej trwa. 

Teraz w lewo jeden krok, 

przysiad i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy, 

by koledze otrzeć łzy. 

Klaśnij w ręce razy pięć, 

na klaskanie też masz chęć. 

 

5. „Dokończ wyraz” Rodzic podaje pierwszą sylabę dzieci dopowiadają 

resztę wyrazu i wskazują jaki to obrazek: (jabł –ko, dy-nia, kwia-ty, zi-ma, 

mysz-ki, za-mek, mis-ka, lus-terko, wróż-ka, ka-reta, Rek-sio). Możecie 

pobawić się dłużej i wymyślić inne wyrazy. 



      
 

    
 

• Jaką słyszysz głoskę na początku i na końcu wyrazu? 

 

6. A teraz zapowiedziana praca, czyli wykonanie upominku na zbliżający się 

DZIEŃ MATKI.  

Przygotujcie, kartki, mogą być kolorowe, plastelinę, możecie stworzyć całą 

książeczkę, na której będą różne plastelinowe kwiatki, a całość zwiążcie 

wstążką. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/04/kwiatki-z-plasteliny.html 

 

   
 

To są przykłady, więcej znajdziecie na stronie podanego wyżej linku, 

wykonajcie coś pięknego dla swojej mamy, zróbcie jej niespodziankę. 

 

 

BRAWO DZICIAKI, ŚWIETNA ROBOTA, JESTEM Z WAS DUMNA – JAK 

ZAWSZE!!! 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/04/kwiatki-z-plasteliny.html

