
Propozycje na tydzień od 15. 04 do 17.04.2020 – Bajki naszego dzieciństwa. 

Kochani, na pewno każdy z was ma swoje ulubione bajki, do których chętnie wraca, które chętnie 

czyta. 

A czy wiecie co to jest bajka? 

Bajka jest to krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem 

żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści.  

Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy 

ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska.  

 

Środa – bajkowe zagadki. 

Rogi ma na głowie, 

Słynie z pięknej brody. 

Mieszka w Pacanowie. 

W bajce ma przygody. 

(kełotaM kełoizoK) 

 

Jest rzadkim zwierzęciem, podobnym do Burka. 

W bajce Czerwonego pożarł nam Kapturka. 

(kliW) 

 

Z bajek jest nam znana. 

Choć żyje w ciemności, 

pozostaje dla nas symbolem mądrości. 

(awoS) 

 

Maleńki człowieczek z wielu baśni i bajeczek. 

(kedulonsarK) 

 

Z jakiej jesteśmy bajki? 

To my - braciszek i siostrzyczka. 

Znaleźliśmy w lesie śliczną chatkę. 

Całą ze słodkiego pierniczka. 

(aisogłaM i śaJ) 

Jaka to postać znana z wielu bajek, 

co często na latającej miotle w podróż się udaje? 

(acinworazC) 

 

Czwartek – spotkanie z bajką 

Dziś zapraszamy do wysłuchania bajek w wykonaniu aktorów. 

https://www.facebook.com/Andrzej-Seweryn-Official-108534310582642/ 

https://www.facebook.com/pg/zaczytani.org/posts/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/Andrzej-Seweryn-Official-108534310582642/
https://www.facebook.com/pg/zaczytani.org/posts/?ref=page_internal


 

Piątek – bajkowe czytanie. 

Dziś proponujemy, aby  to wy kochane dzieci, przeczytały bajkę innym. Mama, tata, siostra, 

brat na pewno ucieszą się. Wybierzcie sobie swoją ulubiona bajkę i spróbujcie wcielić się w 

postać. Pamiętajcie, że baśnie to świat bez granic, możemy sobie pozwolić na wszystko. 

Dodawać dźwięki, gesty, ruchy - na co nam tylko fantazja pozwoli. 

 

Powodzenia!! 

 

 
 

 

Ciekawostki ze świata bajek animowanych. 

Film przybliżający jak powstała bajka Bolek i Lolek. 

https://www.youtube.com/watch?v=B5QXeQIQGUc 

Walt Disney rysowanie postaci Śpiącej Królewny. 

https://www.youtube.com/watch?v=nj3hLSP1vFo 

Dzisiejsze możliwości tworzenia bajek. 

https://biznes.trojmiasto.pl/Od-szkicu-do-animacji-Jak-sie-robi-kreskowki-n75074.html 

 

Quizwanie dla rodziców. 

Kochani rodzice, poniżej znajdują się obrazki bajek. Czy rozpoznacie ich tytuły? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5QXeQIQGUc
https://www.youtube.com/watch?v=nj3hLSP1vFo
https://biznes.trojmiasto.pl/Od-szkicu-do-animacji-Jak-sie-robi-kreskowki-n75074.html


 


