
Tygodniowy plan pracy dla grupy Słoneczka (12-16 kwiecień 2021) 

„Baśnie, bajki, bajeczki” 

 

Dzień 1. „Smok Cmok” 

Oglądanie i słuchanie  książek z baśniami. Dzieci, na podstawie obrazków, odgadują, o czym jest 

dana baśń. Omawiają ilustracje. 

Zabawa „Różne minki”. Dzieci pokazują części ciała i czynności zgodnie z tekstem. 

Nosy pokazujemy, 

usta pokazujemy. 

Pokazujemy łokcie 

i swych rąk paznokcie. 

W ręce sobie klaszczemy, 

a nogami tupiemy 

i skaczemy: hopsasa! 

W głos śpiewając: tralala. 

Cieszymy się: ha! ha! 

A boimy się: aaa! 

I dziwimy się: oo? oo? 

 

 

 

Rozwiązanie zagadki o smoku.                                       

   
Często w bajkach występuje. 

Postrach wielki budzi. 

Ogniem zionie prosto z pyska                               ,  



by wystraszyć ludzi. (smok) 

Opowiadanie „Białe gołębie” 

W zielonym królestwie, pełnym kwiatków i poziomek, mieszkał dobry król Wiercipiętek. Codziennie 

rano wbiegał po schodach na wysoką wieżę, żeby nakarmić gołębie. Dbał o nie, podawał 

najlepsze ziarenka, głaskał po skrzydełkach, a nawet opowiadał im bajki. Wdzięczne gołębie 

odpowiadały „gruchu, gruchu”, a król bardzo lubił ich słuchać. W drugim, niebieskim, królestwie, 

pełnym sztucznych kwiatów i sztucznych poziomek, mieszkał zły król Lenisław.  Wstawał  w  porze  

obiadu,  zjadał  wielką  górę  batoników  i  wjeżdżał  windą  na  swoją  wieżę.  Nie  lubił gołębi, 

które przylatywały do niego, szukając odpoczynku i pożywienia.– A sio! Wynocha! – krzyczał na 

nie i strzelał do nich z procy. Rozkazał kupić metalowe ptaki na baterie i nakręcał je, żeby 

śpiewały. Nie musiał ich karmić, głaskać ani opowiadać im bajek. Lenisław nie lubił żadnych 

zwierząt ani przyrody. Kiedy nadeszła wiosna, obaj królowie zakochali się w pięknej królewnie 

Stokrotce. Każdy z nich zaprosił ją  do  swojego  zamku.  Król  Lenisław  zawiózł  królewnę  windą  

na  stutysięczne  piętro  swojej  wieży.  Kiedy  Stokrotka  próbowała  pogłaskać  białego  gołąbka  

siedzącego  na  balustradzie,  król  Lenisław  wygonił  go  głośnym klaśnięciem.– A sio! A kysz! – 

wrzasnął i rzucił w niego butem.Potem wręczył Stokrotce bukiet sztucznych kolorowych kwiatków i 

nakręcił metalowe ptaki. Z ich dziob-ków wydobyła się piękna muzyka.Następnego  dnia  królewna  

odwiedziła  dobrego  króla  Wiercipiętka.  Nie  było  windy,  więc  król  wziął  Sto-krotkę  na  ręce  i  

zaczął  ją  wnosić  po  schodach:  pierwszy  schodek,  drugi  schodek...  trzeci  schodek...  

tysięczny schodek. W połowie drogi nie miał już siły i królewna musiała wejść na własnych nogach. 

Na wie-ży król Wiercipiętek podarował jej bukiet pachnących kwiatków, które szybko zwiędły, a 

kiedy Stokrotka próbowała nakręcić białego gołębia, ten dziobnął ją w palec. Obrażona królewna 

postanowiła zostać żoną króla Lenisława. Pewnej nocy, tuż przed ślubem, wydarzyło się 

nieszczęście. Królewnę porwał ogromny smok Cmok i uniósł ją wysoko w chmury. Król Lenisław 

natychmiast starał się dostać na wieżę, ale zabrakło prądu i winda nie działała, musiał więc 

wchodzić po schodach: pierwszy schodek, drugi schodek... trzeci schodek... tysięczny schodek. 

Tymczasem  wysportowany  Wiercipiętek  wbiegł  szybko  na  wieżę  i  poprosił  swoje  gołębie,  

aby  dogoniły  smoka.  Kiedy zły Lenisław dotarł na górę, chciał zrobić to samo, ale jego nakręcane 

ptaki nie potrafiły latać. W do-datku wyczerpały im się baterie i zamiast śpiewać, buczały: buuu, 

buuu.– Wy wstrętne ptaszyska! Nadajecie się tylko na złom! – wrzasnął. Stado żywych gołębi 

szybko dogoniło smoka Cmoka i zaczęło dziobać go w boki. Smok miał niesamowite łaskotki i 

wkrótce pękł ze śmiechu, a królewna Stokrotka wpadła prosto w ramiona Wiercipiętka. Wkrótce 

została jego żoną i od tej pory razem dbają o przyrodę: karmią ptaki, podlewają kwiatki i opiekują 

się zwierzętami. 

 Pytania: Jakie było królestwo króla Wiercipiętka? Jakie było królestwo króla Lenisława? Kto 

porwał królewnę Stokrotkę? Kto i w jaki sposób uwolnił królewnę Stokrotkę od smoka Cmoka? 

Czyją żoną została królewna Stokrotka? 

 

Dzień 2  „Baśnie” 

Wysłuchanie bajki  „Kopciuszek”(link poniżej). 

 Rozmowa z dziećmi na podstawie wysłuchanego opowiadania i ilustracji. 



 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=3IsGjbmwQAs 

1. Dlaczego Kopciuszek był smutny? 

2. Czy siostry były dobre dla Kopciuszka? 

3. Kto pomógł Kopciuszkowi w dotarciu na bal? 

4. Co zgubił Kopciuszek? 

5. Czy wszystko dobrze się skończyło? 

Nauka piosenki Baśnie (sł. i muz. B. Forma). 

1. 
   Baśni słuchają dzieci 

i dorośli też lubią baśnie. 
Każdy chętnie posłucha 

pięknej baśni, zanim zaśnie. 
2. 

   W baśniach mieszkają wróżki, 
dobre elfy i czarodzieje, 

w baśniach z pomocą przyjdą 
zawsze wierni przyjaciele. 

       3. 
   Baśnie to tajemnica, 

w baśniach różne cuda i dziwy, 
w baśniach świat całkiem inny, 
nie do końca jest prawdziwy. 

• 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3IsGjbmwQAs


Rozmowa na podstawie tekstu piosenki. 
 

Jak myślicie, dlaczego dzieci i dorośli lubią baśnie? 
Kto może mieszkać w baśniach? 
Jaki jest świat w baśniach? 

 
Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki „Baśnie” 

 

 

Wzory grafomotoryczne – Korony.  

Dzieci poprawiają wzór wybranej przez siebie korony kredką w wybranym kolorze.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           

 

 

Dzień 3. „Jaś i Małgosia” 

Kołysanka rozpoczynająca zajęcia – Bajka iskierki (sł. J. Porazińska, mel. W. Lutosławski).  

Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga: 

Chodź, opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. 

Była sobie Baba-Jaga, miała chatkę z masła,  

a w tej chatce same dziwy!...Psst! Iskierka zgasła. (...) 

Baśniowe zagadki: 

 

1. 

Jaka to dziewczynka 

Ma roboty wiele, 

A na pięknym balu 

Gubi pantofelek? 

( KOPCIUSZEK) 



2. 

Chłopczyk i dziewczynka zabłądzili nocą. 

Patrzą okienka wśród lasu migocą. 

-Domek z piernika! 

– Wejdźmy do środka! 

Ach, czy nic złego dzieci nie spotka? 

( JAŚ I MAŁGOSIA) 

3. 

Jest taki kotek w krainie bajek 

co chodzi w butach i kurzy 

Kapelusz z piórem nosi na głowie. 

Niejedną bajkę dzieciom opowie. 

( KOT W BUTACH ) 

4. 

Chłopczyk i dziewczynka zabłądzili nocą. Las, pagórek, rzeczka. 

Patrzą okienka wśród lasu migocą. Przez las idzie ścieżką 

Wesoła dziewczynka. 

Wilk skrył się za górką 

Ach, czy nic złego dzieci nie spotka? I oczami błyska. 

Ach, strzeż się dziewczynko 

Groźnego wilczyska. 

( CZERWONY KAPTUREK ) 

 

Bajka „Jaś i Małgosia” 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie z pudła domku Baby-Jagi.  

Pudło kartonowe, farby, pędzle lub wałeczki do malowania ścian, pastele olejne, papier kolorowy, klej. 

Dzieci wykonują domek Baby-Jagi z kartonowego pudła, malują piernikowe ściany i dach pędzlami lub 

wałeczkami do malowania, malują wzory z lukru różnymi kolorami pasteli, z papieru kolorowego 

wycinają okna i drzwi, przyklejają je w odpowiednich miejscach. Odgrywają scenki z baśni. 

 

 

Dzień 4. „ Czerwony Kapturek”                  

 

 

Była sobie kiedyś mała, prześliczna dziewczynka. Jej buzia była tak słodka i radosna, że każdy, kto tylko 

raz na nią spojrzał, od razu musiał ją pokochać. Dziewczynka wraz z rodzicami mieszkała nieopodal 

lasu. Często odwiedzała babcię, która gotowa była jej przychylić nieba. Babcia mieszkała w niewielkim 

domku otoczonym przez zielony las. Pewnego dnia jej wnuczka otrzymała od niej prezent- czerwony 

aksamitny kapturek, który dziewczynka polubiła tak bardzo, że za nic nie chciała się z nim rozstawać i 

wszędzie nosiła go na swojej cudnej główce! Przez to zaczęto ją nazywać ,,Czerwonym Kapturkiem”. 

Jednego razu mama zawołała Czerwonego Kapturka oraz wręczyła mu wiklinowy koszyk przykryty 

serwetką, do którego schowała ciasto i butelkę wina, mówiąc: - Córeczko, zanieś to babuni, żeby 

nabrała sił. Od jakiegoś czasu leży biedna chora w łóżku. Na pewno ucieszy się, kiedy ją odwiedzisz. 

Pamiętaj tylko, byś pod żadnym pozorem nie zbaczała ze ścieżki, którą znasz i wiesz, że prowadzi 

prosto do domku babci. Jeśli kogoś spotkasz, nie rozmawiaj z nim. Gdy już tam będziesz, przywitaj się 

ładnie z babunią i bądź grzeczna. Czerwony Kapturek kiwał jasną główką, ale gdy tylko wszedł do lasu, 

zapomniał o przykazaniach mamy. Ujrzawszy przepiękne kwiaty nieopodal ścieżki, dziewczynka 

postanowiła nazbierać trochę dla babci. Gdy związywała kolorowy bukiecik, nagle obok niej pojawił się 

bury, kudłaty wilk i przemówił ludzkim głosem: - Dzień dobry, śliczna dziewczynko! - Dzień dobry! – 

odpowiedział grzecznie Czerwony Kapturek. - A co tam masz w koszyczku?- zapytał wilk. - Koszyk z 

ciastem i winem dla mojej chorej babci. Idę do niej, by sprawić jej radość i pomóc w odzyskaniu sił. 

Chytry wilk pomyślał sobie: Ta mała wygląda bardzo smakowicie, na pewno będzie lepsza niż stara 

babka, ale muszę coś wymyślić, by połknąć obie. Zapytam dziewczynkę o drogę do babci, ubiegnę, a 

gdy dojdzie do domu babci, już będę tam na nią czekał!. Tak też postanowił uczynić: - A gdzie mieszka 

twoja babcia, dziewczynko? Czerwony Kapturek odrzekł bez wahania: - To niedaleko! Na końcu tej 



ścieżki rosną trzy ogromne dęby, oplecione przez krzaki leszczyny. Za tymi zaroślami zobaczysz 

niewielki biały domek. Bardzo łatwo do niego trafić. Tam mieszka moja babcia. Wilk wykorzystał chwilę 

nieuwagi Czerwonego Kapturka i czmychnął ścieżką w kierunku domku babci. Dziewczynka, gdy uznała, 

że bukiet jest już wystarczająco piękny i pachnący, by ucieszył chorą babunię, także ruszyła przed 

siebie. Przez ten czas, wilk, który był duży i szybki, dobiegł do domku babci. Zapukał do drzwi, więc 

babcia zawołała: - Kto tam? - To ja, Czerwony Kapturek, babuniu!- odpowiedział wilk cienkim głosem - 

Przyniosłam ci ciasto i wino, byś odzyskała siły! - Wejdź, kochana wnusiu!- odparła babcia. Usłyszawszy 

to, wilk wszedł do środka i połknął babcię w całości. Gdy Czerwony Kapturek dotarł na miejsce, zastał 

wilka przebranego w babciny czepek i koszulę nocną, leżącego w łóżku i przykrytego kołdrą. Widok ten 

zdziwił dziewczynkę, jednak nie podejrzewała ona jeszcze nic złego. - Babciu!- zawołała - Dlaczego ty 

masz takie wielkie uszy? - Żebym cię mogła lepiej słyszeć, kochanie. - A dlaczego masz takie ogromne 

oczy? - Żebym mogła lepiej widzieć, jaka jesteś śliczna. - A takie duże ręce? - Żebym cię mogła przytulić! 

- A takie groźne zęby? - Żebym cię mogła zjeść! Gdy tylko wilk to powiedział, pożarł Czerwonego 

Kapturka! Jednak obfity posiłek sprawił, że poczuł senność i już niebawem w domku rozległo się jego 

głośne chrapanie. Okno w pokoju było uchylone, więc te straszliwe odgłosy słychać było wokół domku. 

Przechodzący nieopodal myśliwy pomyślał: - Ale głośno chrapie dzisiaj ta staruszka. Wejdę i zobaczę, 

czy wszystko u niej w porządku. Gdy zajrzał do domku, zobaczył śpiącego wilka i pomyślał: Tu jesteś, 

zbóju! Szukam cię od dawna, ale teraz już mi nie umkniesz! I już, już chciał strzelić do wilka, kiedy 

przyszło mu do głowy, że może jeszcze uda się uratować połkniętą babcię. Wziął zatem nożyczki i 

rozciął wilkowi brzuch. W tym momencie wyskoczyła z niego babcia, a zaraz potem Czerwony 

Kapturek! Myśliwy szybko przyniósł sprzed domku worek kamieni i zaszył go w brzuchu wilka. Wtedy 

zwierzę zbudziło się ze snu i odkrywszy, co się stało, chciało uciec, niestety kamienie były zbyt ciężkie i 

sprawiły, że wilk padł martwy na ziemię. Myśliwy, babcia i Czerwony Kapturek cieszyli się, że wszystko 

skończyło się dla nich dobrze. Dziewczynka postanowiła, że już nigdy nie zrobi wbrew woli swojej 

mamusi i tak też się stało. 

 

Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanej bajki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Zadanie : Znajdź 3 różnice 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dzień 5. „Nasze ulubione bajki” 

 
„Czarodziejski dywan” 

Rozkładamy  na  podłodze  koc  i  informujemy,  że  jest  to  czarodziejski,  latający  dywan,  który  

przeniesie  wszystkich  do  magicznej  krainy  bajek,  baśni  i  bajeczek.  Dzieci  próbują  zmieścić  

się  na  przeznaczonej  dla nich przestrzeni, zamykają oczy, kiwając się na boki, podczas 

wyimaginowanego lotu, któremu towarzyszy nagranie spokojnej muzyki. 

 

Słuchanie wiersza M. Konopnickiej  

Krasnoludki są na świecie. 

Czy to bajka, czy nie bajka, 

Myślcie sobie, jak tam chcecie. 

A ja przecież wam powiadam: 

Krasnoludki są na świecie. 

Naród wielce osobliwy. 

Drobny – niby ziarnka w bani: 

Jeśli które z was nie wierzy, 



Niech zapyta starej niani. 

W górach, w jamach, pod kamykiem, 

Na zapiecku czy w komorze 

Siedzą sobie Krasnoludki 

W byle jakiej mysiej norze. 

Pod kominkiem czy pod progiem – 

Wszędzie ich napotkać można: 

Czasem który za kucharkę 

Poobraca pieczeń z rożna... 

Czasem w stajni z bicza trzaśnie, 

Koniom spląta długie grzywy, 

Czasem dzieciom prawi baśnie... 

Istne cuda! Istne dziwy! 

Zresztą myślcie, jako chcecie, 

Czy kto chwali, czy kto gani, 

Krasnoludki są na świecie! 

Spytajcie się tylko niani. 

 

Rozmowa na temat tekstu wiersza. 

Czy według osoby, która występuje w wierszu, krasnoludki są na świecie? 

Jak według niej wyglądają krasnoludki? A wy jak myślicie: jakie mogą być krasnoludki? 

Gdzie mieszkają krasnoludki? 

Co robią krasnoludki? 

W jakich bajkach/baśniach występują krasnoludki? 

 

Quiz dydaktyczny  

Co już wiemy o baśniach? 

Dzieci zgłaszają się przez podniesienie ręki, jeśli znają prawidłową odpowiedź. 

 

Co sprzedawała Dziewczynka z zapałkami? 

 

Jak się nazywał Kapturek, który szedł do babci z koszykiem? 

 

Co zgubił Kopciuszek, uciekając o północy z balu? 

 

Ilu było krasnoludków w baśni o Śnieżce? 

 

Czy kot w butach potrafił mówić? 

 

Ile było świnek, które budowały dom? 

 

„Zgaduj zgadula”  z jakiej bajki pochodzi dany przedmiot? 

 



 

 
 


