
Snuj się snuj bajeczko.

Dzień dobry.

Książka to najcenniejszy przyjaciel człowieka. Możemy

do niej zawsze wrócić i nigdy nas nie opuści.

Zapraszam do wspólnej zabawy podczas, której poznacie

pewną historię oraz spróbujecie zrobić własną książkę.



1. Ukłon księżniczki i smoczy ryk.

Drodzy Rodzice do tej zabawy potrzebna będzie dowolna ulubiona

przez dzieci muzyka.

Dzieci poruszajcie się po pokoju w rytm słyszanej muzyki, możecie

tańczyć. Jednak kiedy dźwięki ucichną słuchajcie poleceń rodzica.

Rodzice włączają muzykę i w dowolnym momencie ją zatrzymują

wydając jedno z poniższych poleceń:

 Ukłoń się jak księżniczka, trzymająca balową suknię,

 Kłaniaj się jak cesarz (ukłon japoński),

 Przywitaj się z mamą lub tatą wydając dźwięk miau, jak Kot

w Butach,

 Przywitaj się chrumkając jak świnka, jedna z bajki o trzech świnkach,

 Przywitaj się groźnie jak smok.

2. Bal nie z tej bajki - Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej

Proszę o przeczytanie dzieciom poniższego opowiadania.



Kopciuszek od dawna nie był już nazywany Kopciuszkiem. Po słynnym

balu na królewskim dworze, gdzie dziewczynka zgubiła pantofelek i

poznała księcia, jej życie bardzo się zmieniło.

– Od tej chwili jesteś księżną, a ja będę cię nazywał Kwiatuszkiem –

powiedział książę, gdy Kopciuszek został jego żoną.

Zamieszkali w pałacu z ogrodem i fontanną i codziennie słuchali śpiewu

ptaków.

Pewnego dnia biały pocztowy gołąb przyniósł w dziobie kopertę

przewiązaną srebrną wstążką. W środku było zaproszenie na bal do

sąsiedniego królestwa.

– Bal? Przecież ja już byłam na balu – powiedziała księżna.

– Kwiatuszku, to będzie wyjątkowy bal, na który zaproszono znane

postacie z bajek. Nie może cię zabraknąć. Poza tym uwielbiasz tańczyć –

powiedział książę.

Wieczorem księżna założyła zieloną suknię z haftowanymi

słonecznikami i… żółte, sznurowane trampki. „Tym razem nie zgubię

żadnego bucika” – pomyślała.

Na balu rzeczywiście pojawiły się postacie z bajek, ale zachowywały się

inaczej niż zwykle.

Smok Wawelski nie walczył już z rycerzem, tylko wspólnie z nim

rozpalał ogień w kominku. Gdy smok zionął zbyt dużym płomieniem,

rycerz z uśmiechem częstował go porcją waniliowych lodów. Wilk

siedział w fotelu i dziergał na drutach szal dla Czerwonego Kapturka.

Kot w Butach, najwyraźniej zaprzyjaźniony ze złotą rybką, obiecał

spełnić jej trzy życzenia. Rybka zapragnęła być rybią księżniczką,

wykąpać się w Morzu Bałtyckim i dostać różowe okulary do pływania.

– Nie ma sprawy – powiedział kot i nastroszył wąsy. – Kocim psocium

bęc! – wypowiedział zaklęcie i wszystkie marzenia rybki zostały

spełnione.



Królewna Śnieżka zjadła trzeci kawałek szarlotki upieczonej z jabłek od

złej Królowej, które wcale nie były zatrute. Królowa okazała się całkiem

miła i tańczyła z krasnoludkami śmieszny taniec-wywijaniec.

– Wszystko tutaj jest inne niż w znanych bajkach, zauważyłaś

Kwiatuszku? – powiedział książę do swojej żony.

– Tak. To chyba z powodu pełni księżyca. Ale tak jest o wiele piękniej! –

odpowiedziała.

Nagle w sali balowej pojawiła się nieznana postać.

– Kto to jest? Z jakiej jest bajki? – szeptali goście.

Postać ukłoniła się pięknie i powiedziała:

Jestem stworkiem niebajkowym,

od skarpetek aż do głowy.

Kto wymyśli mi przygodę?

Nowe imię? Cud urodę?

Kto opowie bajkę o mnie?

Będę cieszyć się ogromnie…

 Jakie znane wam postacie z bajek pojawiły się w opowiadaniu?

 Kto jeszcze pojawił się w opowiadaniu?

 O co poprosił?

3. Z gracją i wdziękiem.

Proszę wyciągnijcie ze swojej półki parę złożonych w kulkę skarpetek,

potrzebne będą do zabawy.

Taniec to nie taka prosta sprawa. Wydaje nam się, że potrafimy

naśladować ruchy osób, które nam pokazują, jak oni jednak

nie zawsze jest to łatwe. Tancerze poświęcają wiele czasu na ćwiczenia.

Jednym z nich jest ćwiczenie gracji. Zapraszam was do zabawy.

 Połóżcie skarpetki na głowie i poruszajcie się po pokoju tak aby nie



spadły z waszej głowy.

 Teraz spróbujcie dygnąć jak księżniczka.

 Może uda Wam się ukłonić jak książę i złapać skarpetki w dłonie

zanim spadną na ziemię.

4. Strona tytułowa – kto jest kim?

Proszę weźcie do ręki dowolną bajkę z waszej kolekcji.

Poproszę Rodziców aby wskazali dzieciom poszczególne miejsca na

Książce: tytuł, autor, wydawnictwo, ilustrator. Proszę również o

wyjaśnienie znaczenia tych słów.

 Autor - To osoba, która zapisuje swoje pomysły.

 Ilustrator - To osoba, która tworzy ilustracje do książki.

 Wydawnictwo - To miejsce, gdzie pracują osoby zajmujące się

wydawaniem książek.



5. „Moja Bajka”

Spróbujcie wspólnie z rodzicami lub starszym rodzeństwem stworzyć

własną bajkę.

 Wymyślcie historię

 Narysujcie obrazki

 Zepnijcie ją w całość za pomocą dziurkacza i sznurka lub taśmy

klejącej, bądź kleju.

 Nie zapomnijcie, że książka musi mieć tytuł oraz, że trzeba napisać

kto jest autorem i ilustratorem.

Zapraszam do zabawy. Jeśli chcecie możecie przynieść książeczki

do przedszkola. Chętnie je przeczytamy.


