
Scenariusz zajęć na wtorek 13.04.2021 

 

Witamy serdecznie dzieci i rodziców z grupy Motylki! 

 

Tematyka tygodnia: Bajki i baśnie                                                                                                                                                

Temat dnia:  Królewna Śnieżka i krasnoludki                                                                                                    

Edukacja: muzyczna                                                                                                                        

Cele: 

  rozwijanie aktywności muzyczno - ruchowej 

  rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez śpiewanie i słuchanie muzyki 

  wzbudzenie zainteresowania światem bajek 

  uświadomienie zagrożeń świata zewnętrznego 

 
 

Garstka fantazji, szczypta radości, 

Niech nasza grupa w bajce zagości. 
 

 

Posłuchajcie zagadki: 

Jakie to maluchy, zawsze są brodate                                                                                                                                    

i ciężko pracują i zimą i latem?      

 

 

Brawo to oczywiście krasnale! 

 

 

Zapraszamy do zabawy:  

„Wąską ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek” 

https://www.youtube.com/watch?v=TFh2hW0KEmc&ab_channel=annabarbara 

Chodzimy po obwodzie koła słuchając (śpiewając) piosenkę. Potem po kolei dodajemy elementy: 

- kciuki do przodu, łokcie do tyłu, kolana zgięte…  

                                                           

Wąską ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek. 

Dokąd idziesz mój malutki, idę do swej krasnoludki.                                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=TFh2hW0KEmc&ab_channel=annabarbara


Siabadabada     (młynek rękoma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dibi dibi di        (przeplatanka) 

Idę do swej krasnoludki… 

 

Połącz postać bajkową z elementem jej ubioru  (wskaż na ekranie)  

 

   

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posłuchajcie piosenki „My jesteśmy krasnoludki”…  

Pamiętacie ten utwór z przedszkola?  

Zapraszamy do zabawy!  

 



https://www.youtube.com/watch?v=3-eNzX7xmFs&ab_channel=RosNutkiTV-

Piosenkidladzieci 

My jesteśmy krasnoludki,  (tworzymy daszek z rąk nad głową) 

Hopsa sa, hopsa sa,  (podskakujemy) 

 Pod grzybkami nasze budki,  (tworzymy z rąk kapelusz grzybka) 

Hopsa, hopsa, sa.   (podskakujemy)   

Jemy mrówki, żabie łapki,  (zbliżamy paluszki do ust) 

 Oj tak tak, oj tak tak,   (kiwamy głową) 

 A na głowach krasne czapki,   (tworzymy daszek z rąk nad głową) 

 To nasz,  to nasz znak.   (pokazujemy na siebie) 

 Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy, 

 Trutu tu, trutu tu,  (pokazujemy trąbienie) 

 Gdy ktoś senny, to uśpimy, 

 Lulu lulu lu,   (dłonie złączone i położona na nich głowa) 

 Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, 

 ajajaj, ajajaj,,   (grozimy  paluszkiem) 

 To zapłacze niezabudka   

  uuuuu   (pocieramy piąstkami oczy) 
 

 

Rozmowa na temat krasnoludków z piosenki: 

- Jak wyglądają krasnoludki? 

- Gdzie je można spotkać? 

- Jakie znacie bajki w których występują krasnoludki? 

- Gdzie mieszkają krasnoludki? 

- Co jedzą krasnoludki? 

 

 

I kolejna zagadka: 

 

Kiedy z krasnoludkami w lesie zamieszkała,                                                                                   

niedobra czarownica zatrute jabłko jej dała.                                                                                  

(Królewna Śnieżka) 

 

 

 

 

 

Superrrr!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-eNzX7xmFs&ab_channel=RosNutkiTV-Piosenkidladzieci
https://www.youtube.com/watch?v=3-eNzX7xmFs&ab_channel=RosNutkiTV-Piosenkidladzieci


Posłuchajcie (obejrzyjcie) bajkę o Królewnie Śnieżce: 

https://www.youtube.com/watch?v=zAFJApE9X6o&ab_channel=Bajkidladzieci-

PolishFairyTalesforKids 

 

Przykładowe pytania po obejrzeniu bajki: 

 Jakie postaci występowały w bajce? 

 Kto zapukał do drzwi domu, w którym mieszkała Śnieżka? 

 Czym poczęstowała Śnieżkę zła królowa? 

 Czy Śnieżka powinna otwierać drzwi obcej osobie i częstować się jabłkiem? 

 

 

Morał bajki: 

 

Pamiętajcie dzieci! 

Nigdy pod żadnym pozorem nikomu obcemu nie otwierajcie drzwi, 

i nie bierzcie słodyczy od obcej osoby! 

 

 

 

 

 

                                             Pozdrawiamy 

 

                                             Ela Prajs i Marlena Kwapisz  
 

 

 

 

 Dla chętnych oczywiście karty pracy – technika dowolna   
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zAFJApE9X6o&ab_channel=Bajkidladzieci-PolishFairyTalesforKids
https://www.youtube.com/watch?v=zAFJApE9X6o&ab_channel=Bajkidladzieci-PolishFairyTalesforKids


 



 


