
Bajki bajeczki. 

 

 

Witajcie dzieciaki dziś będziemy dalej bawić się z bajkami. 

1. Zaczynamy od zabawy ruchowej do której link znajduje się poniżej. 

 

https://youtu.be/Bwi8nn9dB1g 

 

2. Poproście rodziców o przeczytanie wiersza  

„Baje, bajki, bajeczki...” - słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej.  

Baje, bajki, bajeczki zniknęły z mojej książeczki. 

 Nie ma ich i tam i tu, choć nadeszła pora snu. 

 W hamaku śpi gdzieś Śpiąca Królewna, 

https://youtu.be/Bwi8nn9dB1g
https://www.youtube.com/embed/Bwi8nn9dB1g?feature=oembed


 za wieszak służy Pinokio z drewna,  

Wilk, co zjadł w bajce małe koźlęta teraz ogonem tuli pisklęta... 

 Baje, bajki, bajeczki wracajcie do mej książeczki. 

 Zanim doliczę do stu, bo bez was smutno mi tu.  

Co ten Kot w Butach robi w mej szafie, tego zrozumieć wciąż nie potrafię, 

 i nie wiem czemu, tak po kryjomu, postacie z bajek uciekły z domu. 

 Baje, bajki, bajeczki wróćcie już do mej książeczki,  

ukołyszcie mnie do snu bo bez was smutno mi tu. 

Czy wiecie o jakich bajkach była mowa w wierszu? 

Czy poznajecie te przedmioty ? mam nadzieję ,że tak i bez problemu 

odpowiecie z jakiej one są bajki 

 

 

 

 



3. Zapraszam do zabawy ruchowej z Pippi 

https://youtu.be/m2WsGrvCx_w 

 

4. Wszystkie bajki dobrze znacie i na pytania świetnie odpowiadacie to 

usiądźcie wygodnie i  zagadki  odpowiedzi poszukajcie 

1. Ta na wpół - panna i na wpół – rybka na lądzie tańczy, w wodzie jest szybka. 

(Mała Syrenka)  

2. Chłopiec - kukiełka, z drewnianym nosem, który się martwi Dżepetta losem. 

(Pinokio) 

 3. Piękna królewna, co w lesie mieszka wraz z krasnalami to przecież... 

(Śnieżka)  

4. Dostał kapelusz ten kot zuchwały i piękne buty, lecz nie sandały. (Kot w 

butach)  

5. Choć nie była śpiochem wcale, sto lat spała doskonale. (Śpiąca królewna) 

 6. W jakiej to bajce, czy ktoś to wie, dziewczę w czerwieni wciąż chodzić chce? 

(Czerwony Kapturek) 7. W której bajeczce, zgadnijcie dzieci, ozdobny dywan 

po niebie leci? (Latający dywan) 

 8. Panna ta mieszka na dnie orzeszka, lecz choć tak mała, śliczna jest cała. 

(Calineczka)  

9. W lesie dzieci się zgubiły i polankę zobaczyły, gdzie z piernika stała chatka. 

Czy zbyt trudna to zagadka? (Jaś i Małgosia)  

https://youtu.be/m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/embed/m2WsGrvCx_w?feature=oembed


10. W jednej z mych baśni, w lodowym kraju, dziewczę wołało: Gdzie jesteś, 

Kaju? a Biała Pani w śnieżnej zamieci rozdzielić chciała na zawsze dzieci. 

(Królowa Śniegu) 

 

5. Teraz chwila dla mądrej główki 

 

 



6. Zapraszamy na gimnastykę. Zróbcie sobie miejsce wokoło i START ! 

https://youtu.be/Do1wfYB48PI 

 

7. Zapraszam teraz na bajkę. 

https://youtu.be/sFH1biOtxCQ 

 

 

https://youtu.be/Do1wfYB48PI
https://youtu.be/sFH1biOtxCQ
https://www.youtube.com/embed/Do1wfYB48PI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/sFH1biOtxCQ?feature=oembed


8. Teraz zabierzcie kredki i pokolorujcie obrazek 

Z jakiej bajki jestem? 

 

 

 


