
Temat tygodnia: „Bajki i baśnie” 

 
CELE: 

-rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych 

- wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści   

-rozwijanie zainteresowań poznawczych 

-poszerzanie doświadczeń plastycznych z uwzględnieniem doboru kolorów   

-doskonalenie percepcji słuchowej 

-rozwijanie umiejętności przeliczania , kolorowania, i spostrzegania   

-zachęcanie do rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych 

-wdrażanie do uważnego słuchania bajki 

- budzenie zamiłowania do śpiewu, wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy 

-zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu 

-rozwijanie logicznego myślenia 

-wzbogacanie umiejętności słowno- muzycznych 

- kształcenie koncentracji właściwą reakcję na gest i ruch 

-rozwijanie zainteresowań bajkami 

 

DZIAŁANIA DZIECI: 

 

1 Oglądanie i wybieranie do czytania ulubionych bajek i baśni dzieci 

 

2 Czytanie bajki „Wilk i koźlątka” 

   Rozmowa na temat bajki: 

– kto występuje w bajce? 

– gdzie poszła mama koźlątek? 

– kto podkradł się pod chatkę i udawał mamę? 

– czy koźlątka wpuściły wilka? 

– co się stało z koźlątkami? 

– co zrobiła mama, gdy wróciła do domu? 

– co się stało z wilkiem? 

 

3 „Gdzie jest Złota Rybka” - zabawa dydaktyczna (ciepło – zimno). Należy 

pokazać dziecku rybkę (maskotkę, jeżeli nie ma takiej w domu może być dowolny 

pluszak ;) ) , po czym poprosić dziecko, aby zamknęło oczy i ukryć daną zabawkę. 

Kiedy dziecko zbliża się do przedmiotu mówimy ciepło, cieplej a gdy już jest przy 

przedmiocie mówimy gorąco, parzy. i odwrotnie gdy się oddala mówimy chłodno, 

zimno lodowato. 

 

4 Czytanie bajki „O rybaku i złotej rybce” - próba wymienienia postaci z bajki. 

 

5 Kolorowanie złotej rybki ( np. przy pomocy folii bąbelkowej) 

 

 



6 „Rybki” – zabawa ruchowa. Dziecko tańczy do dowolnej melodii, na przerwę w 

muzyce, wydają dźwięk „bul, bul, bul” i tańczy dalej. 

 

7 Czytanie bajki „Królewna Śnieżka” (dla chętnych i odważnych ;) wykonanie 

teatru cieni- poniżej bajka do teatru cieni. 

 

 W zimowy poranek pewna królowa siedziała przy oknie i coś wyszywała. Nagle 

ukłuła się igłą, a kropla krwi spadła na biały śnieg. Królowa wypowiedziała wtedy 

życzenie, że pragnie urodzić dziecko „białe jak śnieg, rumiane jak krew i o włosach 

czarnych jak heban”. Jej prośba została wysłuchana i już rok później na świecie 

pojawiła się jej piękna córeczka, którą nazwano Śnieżką. Królowa jednak umarła 

przy porodzie. Po niedługim czasie król ożenił się po raz drugi. Jego nowa żona była 

wprawdzie piękną kobietą, ale złą, okrutną i zarozumiałą. Co dzień pytała ona swoje 

zwierciadło, kto jest najpiękniejszy na świecie. Zwierciadło zawsze utwierdzało ją w 

przekonaniu, że nikt nie może równać się z jej urodą. Aż tu pewnego razu zdarzyło 

się, że – kiedy Śnieżka miała już 7 lat – lusterko to ją (a nie królową) ogłosiło 

najpiękniejszą. Wściekła i zazdrosna, królowa nakazała strzelcowi wyprowadzić 

dziewczynkę do lasu i tam ją zabić, a na dowód tego przynieść jej serce. Łagodność i 

dziewczęcy urok Śnieżki nie pozwoliły słudze zrealizować misji. Puścił ją więc 

wolno, a królowej przyniósł serce zająca. Śnieżka pobiegła w ciemny las, aż w końcu 

dotarła do małego domku. Była tak bardzo utrudzona po całym dniu, że natychmiast 

zasnęła w jednym z siedmiu maleńkich łóżeczek. Okazało się, że był to domek 

krasnoludków, którzy pracowali w górach, zajmując się wydobyciem złota i 

brylantów. Gdy Śnieżka się obudziła, opowiedziała krasnoludkom o okrutnej 

macosze i o tym, że musiała przed nią uciekać. Życzliwe we krasnoludki 

powiedziały, że jej pomogą i zaproponowały, by zamieszkała u nich. Każdego dnia 

krasnoludki wyruszając do pracy, przestrzegały dziewczynkę, by nikogo nie 

wpuszczała do domku. w międzyczasie królowa dowiedział się od swojego 

zwierciadełka, że Śnieżka żyje gdzieś daleko, za górami i lasami w chatce 

krasnoludków. Wymyśliła więc podstęp, aby zabić swą pasierbicę. Przebrała się za 

starą handlarkę i przybyła do jej domku. Zaoferowała jej kupno gorsetu i kiedy 

chciała na Śnieżce ściągnąć jego sznurki, sprawiła, że dziewczyna padła na ziemię 

pozbawiona tchu. Kiedy wieczorem krasnoludki zastały ją niemal martwą, szybko 

oswobodziły ją z ciasnego gorsetu. Udało im się uratować dziewczynę. Królowa 

jednak na tym nie poprzestała. Wykorzystując ufność i naiwność Śnieżki, przybyła do 

niej z zatrutym grzebieniem, który wpięła w jej włosy. Wieczorem krasnoludki go 

wyjęły, czym po raz kolejny ocaliły życie dziewczynki. Zła królowa pojawiła się u 

Śnieżki po raz trzeci – tym razem przebrana za wieśniaczkę zaproponowała jej 

apetycznie wyglądające jabłko, które jednak było zatrute. Sama zjadła zdrową część 

owocu, a Śnieżce podała zatrutą przekonana, że to na pewno już ją zabije. i 

rzeczywiście – krasnoludkom tym razem nie udało się odratować Śnieżki. 

Postanowili zorganizować jej pogrzeb. Dziewczynka nadal wyglądała pięknie, 

dlatego zamiast chować ją w ziemi, krasnoludki umieściły ją w szklanej trumnie. 

Pewnego razu przy trumnie Śnieżki zjawił się piękny książę. Od razu zakochał się w 

dziewczynie i poprosił krasnoludki, by przekazały mu jej ciało. Gdy przenoszono 



trumnę, jeden z pachołków potknął się i z ust dziewczynki wypadła w tym momencie 

zatruta część jabłka. Dziewczyna przebudziła się i wpadła w ramiona księcia. W 

końcu Śnieżka i książę wzięli ślub, na który zaproszono również złą królową. Kiedy 

rozpoznała ona w pannie młodej swoją pasierbicę, wpadła w tak wielką rozpacz, że 

jej uroda nagle prysła i nigdy nie chciała już w zwierciadło. Postanowiła opuścić na 

zawsze królestwo i nikt już o niej więcej nie usłyszał. Śnieżka z księciem żyli 

natomiast długo i szczęśliwie. 

 

Rozmowa na temat bajki: 

– kto występował w bajce? 

–  kto był dobry, kto zły? 

 

8 Zabawa ruchowa –„ Krasnoludki i wielkoludy”. Dzieci w rytm dowolnego 

instrumentu muzycznego biegają na palcach jak krasnoludki, lub chodzą dużymi, 

ciężkimi krokami jak wielkoludy. 

 

9 „Krasnoludek”– kolorowanie, rozpoznawanie figur geometrycznych. Karta pracy 

str. 7 

 

10 Słuchanie piosenki „My jesteśmy krasnoludki” 

 

My jesteśmy krasnoludki, 

Hopsa są sa, hopsa są sa, 

Pod grzybkami nasze budki, 

 Hopsa są sa, hopsa są sa, 

Jemy mrówki, żabie łapki, 

Oj tak tak, oj tak tak, 

A na głowach krasne czapki, 

To nasz, to nasz znak. 

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy, 

Trutu tu, trutu tu, 

Gdy ktoś senny, to uśpimy, 

Lulu lulu lu, 

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, 

Ajajaj, ajajaj, 

To zapłacze niezabudka, 

Uuuuu. 

 

 Rozmowa na temat piosenki: 

– Gdzie mieszkają krasnoludki? 

– Co jedzą krasnoludki? 

– Jak się ubierają? 

 

 

Naśladowanie ruchem tekstu piosenki. 



 

My jesteśmy krasnoludki              Tworzy daszek z rąk nad głową 

Hopsa sa, hopsa sa,                       Klaszcze w dłonie 

Pod grzybkami nasze budki,         Rysuje kapelusz grzybka 

Hopsa sa, hopsa sa,                       Klaszcze w dłonie 

Jemy mrówki, żabie łapki,            Zbliża paluszki do ust 

Oj tak tak, oj tak tak,                     Kiwa głową 

A na głowach krasne czapki,        Tworzy daszek z rąk nad głową 

To nasz znak, to nasz znak.           Pokazuje na siebie 

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy, 

Trutu tu, trutu tu,                           Pokazuje trąbienie na trąbce 

Gdy ktoś senny, to uśpimy, 

 Lulu lu, lulu lu,                             Dłonie złączone i położona na nich głowa 

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, 

A ja jaj, A ja jaj                              Grozi paluszkiem 

To zapłacze niezabudka, 

Uuuuu.    uuuu                                Pociera piąstkami oczy 

 

11 Kolorowanie obrazka do bajki „Czerwony Kapturek”. Karta pracy str.6. 

 

12 Podróż do „Krainy bajek” - zabawy słowno – muzyczne, utrwalenie i 

przypomnienie znanych bajek i ich bohaterów, wyrażanie treści poprzez ruch, gest, 

mimikę, kształcenie koncentracji właściwą reakcję na gest i ruch. 

Zagadki do bajek: 

– „Jaś i Małgosia”- Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie 

znaleźli chatkę z pierniczka? 

Podróż: zabawa pantomimiczna (naśladujemy ruchy) Jaś i Małgosia, żeby zobaczyć 

chatkę z pierników musieli przemierzyć bardzo długą, trudną drogę. Czeka nas ciężka 

wyprawa:  przedzieranie się przez krzaki, podnoszenie ciężkich kamieni, przeskoki 

przez kałuże, przechodzenie przez kłujące kamyki , przejście przez niski tunel. 

Zabawie towarzyszy muzyka odtwarzana z magnetofonu. 

– „Kopciuszek” - Jaka to dziewczynka co ma pracy bardzo wiele a na pięknym 

balu gubi pantofelek? 

„Jestem Kopciuszkiem” – improwizacja ruchowa do muzyki . Rodzic prosi, aby 

dziecko wyobraziło sobie, że jest Kopciuszkiem. Następnie daje dziecku kawałek 

rozwiniętej bibuły i włącza muzykę. Dzieci sprząta w rytm muzyki machając bibułą. 

– „O Rybaku i złotej rybce”  W jakiej bajce spotkasz dziadka z brodą, chałupę 

starą i sieć nad wodą? 

Pełna przygód podróż po rzece – zabawa wymagająca współpracy i wyobraźni. 

Wszyscy siedzą w „łódce”, jeden za drugim. „Kapitan” – rodzic wyjaśnia jak 

wiosłować wyobrażonym sobie wiosłem. Rodzic nadaje tempo wiosłowania. 

Zabawie towarzyszy muzyka szantowa. 

 


