
ZDALNE NAUCZANIE - propozycja zabaw i ćwiczeń na temat: „Moja ulubiona bajka” 

dla dziecka sześcioletniego. 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

W dniu 15.05.2020 r. proponujemy Wam realizację zabaw i ćwiczeń dotyczących tematu. 

Życzymy udanej zabawy. 

 

1.  Słuchanie wiersza:  

„Chatka Bajek” – Elżbieta Ostrowska  

Stoi chatka na rozstaju, 
wszystkie bajki w niej mieszkają. 
Stuk, puk... entliczki pentliczki... 
Otwierajcie w chatce drzwiczki! 
Idzie, idzie bajka w świat 
w czarodziejskiej szacie. 
Przyjrzyjcie się dobrze - może ją poznacie?... 
Jest ubrana jak na bal: 
w długa suknię, w piękny szal. 
Rozpuściła jasne włosy. 
Rąbek sukni już unosi, 
tańczy lekko, na paluszkach. 
Czy królewna to, czy wróżka? 
Trzewiczek jej z nóżki spadł! 
Czy już teraz każdy zgadł?... 
Kto to buty wdział czerwone? 
Chodzi w jedną, w drugą stronę, 
to “miau!” - woła, oczy mruży, 
to poprawia but zbyt duży 
lub przy bucie sznurowadło... 
Któż to taki? Trudno zgadnąć?... 
Kukułeczka kuka w lesie. 
Kto to wchodzi? Koszyk niesie. 
A na głowie ma czapeczkę, 
zawiązaną na wstążeczkę. 
Niesie koszyk, w tym koszyku 
pełno różnych smakołyków. 
- Pewnie wilk się tu gdzieś skrada!-... 
Cóż to jest za bajka nowa? 
Mogą pomóc wam te słowa: 
“Dziś są mamy imieniny. 
Niespodziankę mamie zrobię. 
Jagód zbiorę w krobki obie...” 
 
Rozmowa na temat wiersza: 
  
O Jakich bajka jest mowa w wierszu? Jaka się Twoja ulubiona bajka?- zachęcanie dziecka do dłuższej 
wypowiedzi.  
  



2. Słuchanie piosenki pt.  „Bajeczki”. 
 

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

     

1. Na pólkach mieszkają książeczki. 

W książeczkach mieszkają bajeczki. 

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam. 

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam. 

 

2. W bajeczkach znajdziecie rycerzy, 

Królewnę, co spała na wieży. 

I dobrych wróżek sto, i czarownicę złą. 

I dobrych wróżek sto, i czarownicę złą. 

 

3. A kiedy się dziecko zasłucha, 

To wróżki mu szepczą do ucha. 

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.. 

 

3.  Ćwiczenia matematyczno-oddechowe na podstawie wiersza E. M. Skorek „Ile wróbli?”. 

Dziecko słucha wiersza, a w miejscach oznaczonych gwiazdką powtarza  za rodzicem 

liczebniki, licząc do pięciu. 

 

Siedzi na drucie wróbelek mały. 

Przyfrunął drugi i plotkowały. 

Teraz niech dzieci pięknie poćwiczą i na wydechu 

ptaszki policzą: – Jeden, dwa.* 

Do wróbli owych przyfrunął trzeci. 

Ile jest wróbli? Policzcie, dzieci. 

– Jeden, dwa, trzy.*  

A już za chwilę nowy tu siedział. 

Ile jest wróbli? Kto będzie wiedział? 

– Jeden, dwa, trzy, cztery.* 

Piąty wróbelek do ptaków leci. 

Ile jest ptaszków? 

Czy wiecie, dzieci? 

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.* (...) 

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


4. Prawda czy fałsz? Która odpowiedź jest prawidłowa? 

Jak wyjaśnić imię Królewna Śnieżka? 

1. lubiła bawić się na śniegu, 

2. miała skórę jasną jak śnieg. 

 

Co sprzedawała Dziewczynka z Zapałkami? 

1. zapałki, 

2. drewienka. 

 

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

1. Czerwony Kapturek, 

2. Kopciuszek. 

 

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

1. ze słomy, 

2. z drewna. 

 

Jaka cecha charakteru jednej ze świnek, uratowała życie pozostałym świnkom w bajce "Trzy 

świnki"? 

1. pracowitość, 

2. lenistwo. 

 

Która z bajek uczy nas, by zawsze słuchać rodziców? 

1. Kopciuszek, 

2. Jaś i Małgosia. 

 

Co zgubił Kopciuszek, uciekając z balu? 

1. koronę, 

2. pantofelek. 

 

Ilu krasnoludków spotkała Królewna Śnieżka? 

1. trzech, 

2. siedmiu. 

 

Jaka bajka uczy nas, by nie kłamać? 

1. Pinokio, 

2. Czerwony Kapturek. 

 

 Jaki zatruty owoc zjadła Królewna Śnieżka? 

1. gruszkę, 

2. jabłko. 

 

5. Jaka to melodia? Zgadnij z jakiej bajki pochodzi ta piosenka: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=uw5ajQ_ya0s     (Król Lew) 

https://www.youtube.com/watch?v=uw5ajQ_ya0s


2. https://www.youtube.com/watch?v=5BSY_bsfIvk&t=30s  (Kraina Lodu) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=X9QLhRbEITA     (Shrek) 

4. https://www.youtube.com/watch?v=kwWRYJUUhhM    (Smerfy ) 

 

Namaluj okładkę swojej ulubionej bajki        …. albo wymyśl tytuł bajki i stwórz do niej kolorową 

okładkę       
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http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/ksiazka?version=print


 


