
1. Zapraszam do zabawy:
https://youtu.be/v1aGJT4zoAk
Piosenka bajki

Lubicie baśnie i legendy ? zapraszam:
2.Polskie Baśnie Smok Wawelski
https://youtu.be/FKfB_h7HqC8
3.Wrocławska Legenda o kluskowej bramie https://youtu.be/IqugeBhHQe8

4.Legenda o smoku Strachocie: https://youtu.be/VKNA1czv2Js
Praca plastyczna : narysujcie swoją ulubiona legendę.

A teraz kilka zagadek o bajkach:
5. Zagadki.Poproś rodzica o przeczytanie zagadek.

Jaka to dziewczynka, miała pracy wiele?
A na wielkim balu, gubi pantofelek? (Kopciuszek)

Chociaż kłopoty z wilkiemmiała,
Wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek)

Jaka to bajka, w której brat i siostrzyczka,
Trafiają w lesie na chatkę z pierniczka? (Jaś i Małgosia)

Biedna dziewczynka, na śniegu siedziała,
I zapałki ludziom sprzedawać chciała. (Dziewczynka z zapałkami)

Uciekając przed złą macochą, w domku krasnali się skryła.
Od złej starszej pani, jabłkiem się zatruła. (Królewna Śnieżka)

Kto to buty widział czerwone?
Chodzi w jedną, drugą stronę,
To „miau” mruczy – woła oczy mruży.
To poprawia but za duży
Lub przy bucie sznurowadła
Któż to taki? Trudno zgadnąć? (Kot w butach)

6. Kolorowanka Czerwony kapturek (załącznik)

7.Dziecko siedząc na dywanie wybiera się w podróż do „zaczarowanej krainy”. Rodzic włącza spokojną
muzykę, dziecko zamyka oczy, marzy, po chwili otwiera oczy i rozgląda się sprawdzając gdzie się
przeniosło.
https://www.youtube.com/watch?v=JLsomqe8un4

8.Jaka to dziewczynka co ma pracy bardzo wiele a na pięknym balu gubi pantofelek?
Jestem Kopciuszkiem – improwizacja ruchowa do muzyki Rodzic prosi, aby dziecko wyobraziło sobie,
że jest „Kopciuszkiem”, daje dziecku bibułkowe miotełki, włącza muzykę. Dziecko sprzątają w rytm
muzyki. https://www.youtube.com/watch?v=QueZO9sMLcA

9.W jakiej bajce spotkasz dziadka z brodą, chałupę starą i sieć nad wodą? (o Rybaku i złotej rybce)
Pełna przygód podróż po rzece – zabawa wymagająca współpracy i wyobraźni.
Wszyscy siedzą w „łódce”, jeden za drugim. „Kapitan” – rodzic wyjaśnia jak wiosłować wyobrażonym
sobie wiosłem. Prowadzący nadaje tempo wiosłowania. Zabawie towarzyszy muzyka szantowa.
https://www.youtube.com/watch?v=i4KYo-FoM-I

10. Posłuchaj piosenki:
https://youtu.be/kWHQ-xxyoKA
Kraina bajek- bo bajka jest dobra na nudę

11.Lampa Aladyna - słuchanie przygód bohatera bajki.
https://www.youtube.com/watch?v=E4hwOd8cm6I

12. Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami
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https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4&fbclid=IwAR23yZYSkWz7HwCbIMkWmzpri27GRFE
zjlqqYFzkGF3Uo0T4uBiawHngWzc

13. Teatrzyk cieni - Trzy małe świnki
https://www.youtube.com/watch?v=h1XmohJDSmQ

Po południu proponuję zobaczyć spektakl teatralny: proponuję następujące przedstawienia:
Sierotka Marysia w krainie baśni
https://www.youtube.com/watch?v=XSaVlq2X6wc

Piękna i bestia
https://www.youtube.com/watch?v=1wvvSSSk_Dk

Calineczka
https://www.youtube.com/watch?v=r_2VJKlCNNw

Miłej zabawy. Magdalena Lipowiecka
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