
W tygodniu od 7.02-
11.02.2022r.realizujemy temat  

„NASZE ULUBIONE BAŚNIE” 
 

DZIŚ NA MOJE ZAWOŁANIE 
NIECH SIĘ MIŁY NASTRÓJ STANIE 

NIECH W  ZABAWACH ZNAJDZIE SIĘ 
ROZPOZNAWANIE 

BAJEK, BASNI, KTÓRE ZNAMY. 
 

Zachęcamy rodziców do wykonania z dziećmi 
poniższych zadań. 

 

Posłuchaj wiersza J. Huszczy pt. „Skarga książki" i odpowiedz na 
pytania. 

 
Jestem książką z dużej szafy. 
Wszyscy mówią, żem ciekawa, 
więc mnie ciągle ktoś pożycza, 
lecz nie cieszy mnie ta sława. 

Miałam papier bielusieńki, 
ślady na nim Florka ręki. 
Pozaginał Jaś mi rogi, 

Julek na mnie kładł pierogi. 
Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie, 

trzymał mnie aż trzy tygodnie. 
Narysował na okładce 

Staś diabełka, małpkę w klatce. 
Anka, Władka siostra mała, 

ta mi kartki wyrywała. 
Cóż mi z tego, żem ciekawa, 
dłużej żyć tak nie potrafię. 

Nie będziecie mnie szanować, 
to się zamknę na klucz w szafie! 

 
Rozmowa na temat treści wiersza oraz poszanowania książek 
- Na co skarży się książka? 
- Jak należy dbać o książki? 



 

Baśniowe skojarzenia 

 młynarczyk, zwierzę, ogon, wąsy, buty, spryt 
„Kot w butach" 
      

 siostrzyczka, brat, las, Baba Jaga, chatka, pierniki 
„Jaś i Małgosia" 
 

 macocha, złe siostry, dużo pracy, bal, książę, 
pantofelek„Kopciuszek" 
 

 miód, Krzyś, Prosiaczek, Tygrysek, Kłapouchy, Królik 
„Chatka Puchatka" 
 

 
Posłuchaj piosenki pt „Książki, kto książki czyta” (link) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 
 

 
Jaki to tytuł? 

Zadaniem dzieci jest podanie poprawnego tytułu.  
 „Cudowny Kapturek”  
 „Janek i Gosia”  
 „Gapciuszek”  
 „Kot w surducie”  
 „O rybaku i rudej rybce”  
 „Brzydka kaczka”  
 „Kubuś Łakomczuszek”  „Śpiąca 
księżniczka”  
 „Pinokiowy chłopiec”  
 „Dziewczynka na ziarnku grochu”  
 „Księżniczka śniegu”  
 „Królowa z zapałkami”  
 „Trzy kotki”  
 „Wilki 5 dziewczynek” 
 

 



Opowieść ruchowa 

Dzieci przedstawiają za pomocą ruchu opowieść:  

– Czerwony Kapturek idzie przez las do babci, zrywa kwiaty, goni motylki, 
podskakuje.  

– Jaś i Małgosia błądzą po lesie, aż w końcu zasypiają pod drzewem.  

– Krasnoludki maszerują do domu po ciężkiej pracy, a tam Śnieżka sprząta ich 
domek: zamiata, zmywa naczynia... 

 



Pokoloruj rysunek, odpowiedź na pyt z jakiej bajki pochodzi? 


