
Propozycja zajęcia na środę 07.04.2021 r. 

 

 

Lubicie baśnie, bajki i bajeczki? Na pewno tak. Niektórzy z Was lubią słuchać, 
inni oglądać. 

W tym tygodniu zapraszamy do świata bajek. 

Temat : Czerwony Kapturek 

Aktywność: językowa, plastyczna, ruchowa 

Cele: 

- wzbogacanie słownictwa dziecka, zwrócenie uwagi na wyrazistość mowy; 

- rozwijanie spostrzegawczości; 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się. 

 

Tak, dziś zajmiemy się bajkami, ale czy wiecie kogo możemy tam spotkać ? 

Posłuchajcie wierszyka: „ W świecie bajki” 
 
Krasnoludki i księżniczki, 

małe domki, małe myszki, pantofelki i koronki, 

kruki, skrzaty i skowronki 

– to ułamek świata bajki, gdzie czarodziej pali fajki. 

  

Wróżki lecą nad chmurami… 

za górami, za lasami. 

Głos zwierzęta także mają, mówią, tańczą i śpiewają. 

Tam słoneczko ciągle świeci i uśmiecha się do dzieci. 

  

Drzewa mają ręce, nogi, tam nikogo nic nie boli. 

Tęcza jest, a na jej końcu wielki skarb błyszczy w słońcu. 

Wszyscy mają pełne brzuszki, czyste rączki, ładne ciuszki. 

  

Tam nie trzeba chodzić spać, można się bez przerwy śmiać, lody można jeść co rano 

z miodem, chałwą i śmietaną. 

Tam nikomu nic nie ginie, wciąż muzyka piękna płynie. 

  

Tutaj każdy jest radosny, nowy dzień to środek wiosny. 

Więc czytajmy dzieciom bajki, w nich czarodziej pali fajki…  



Spróbujmy porozmawiać z dziećmi na temat przeczytanego wierszyka:  

kogo można spotkać w bajkach?,  

co robią zwierzęta w bajkach (mówią);  

co mają drzewa? (ręce, nogi) 

 

 

Obejrzyjcie teraz bajkę pt. „Czerwony Kapturek”  

 

  – https://www.youtube.com/watch?v=aDWspRVnoqk  

i odpowiedzcie na pytania:   

dlaczego dziewczynka miała na imię Czerwony Kapturek?;  

co niosła w koszyku?;  

o czym przypominała jej mama?;  

dlaczego dziewczynka szła do babci? 

 kogo spotkał Czerwony Kapturek?  

Zastanówcie się czego bajka Was nauczyła – trzeba zawsze słuchać mamy;  nie wolno 

rozmawiać z obcymi; należy opiekować się osobami starszymi i chorymi. 

 

A teraz film-niespodzianka !   Jak narysować Czerwonego Kapturka?  

https://www.youtube.com/watch?v=pJCC8MOh_VQ   

– możecie dorysować las, wilka, kwiatki, słoneczko – co tylko chcecie. Gotowe prace 

wysyłajcie na naszą stronkę na FB. 

Poruszajmy się teraz troszeczkę. Zapraszamy do obejrzenia filmu i wspólnego tańca. 

Możecie sobie wybrać- taniec Czerwonego Kapturka, a może ….taniec wilka? Niech rodzice 

pomogą Wam wybrać. 

Taniec Czerwonego Kapturka” https://www.youtube.com/watch?v=mLhL5r1ZsFU 

 „Taniec Wilka” https://youtu.be/lkPw9HLh9aE 

 

Bajkowe puzzle do samodzielnego wykonania: 

Rodzicu!   

Wydrukuj, podklej, aby usztywnić kartkę, dzieci niech porozcinają po liniach…i puzzle 

gotowe.   

Życzymy wesołego układania puzzli. 

Zapraszamy na jutro. 

Wasze ciocie: Bożenka i Dorotka 
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