
Propozycje zabaw i aktywności dla grupy III na czwartek 18.02.2021r,  

TEMATYKA TYGODNIA: ZNAMY TE BAŚNIE 

 
Z wizytą u Czerwonego Kapturka 
 

 
 
 
Aktywność poznawcza 
Rodzic czyta dziecku bajkę pt „Czerwony Kapturek”. 
Można również obejrzeć bajkę, link poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=6S6butejlbI 
 
Po wysłuchaniu bajki porozmawiajcie nt. jej treści: 
-Dlaczego dziewczynkę nazywano Czerwonym Kapturkiem? 
-O co prosiła mama Czerwonego Kapturka? 
-Przed czym przestrzegała ją mama? 
-Kogo dziewczynka spotkała w lesie? 
-Za kogo przebrał się wilk? 
-Co zrobił wilk, kiedy Czerwony Kapturek przyszedł do domu babci? 
-Kto uratował babcię i Czerwonego Kapturka? 
-Oceń, który bohater bajki jest pozytywny, a który negatywny, dlaczego? 
 
Aktywność ruchowa „Czerwony Kapturek” 
 
Dzieci maszerują, w tle dowolna muzyka. Na przerwę w muzyce dzieci zatrzymują się i na hasło Np. 
wilk- skradają się na czworakach, na hasło -Czerwony Kapturek - maszerują za Rodzicem, na hasło 



babcia - przechodzą do leżenia na dywanie i na hasło leśniczy - grożą palcem raz lewej, raz prawej 
ręki. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
 
Aktywność matematyczna  
„Koszyczek Czerwonego Kapturka” 
- kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 7 i posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, 
tyle samo. 
Dziecko otrzymuje od Rodzica koszyczek (może być miseczka, papierowy talerzyk) i kolorowe 
nakrętki-kwiatki (żółte, zielone, niebieskie). Rodzic wypowiada krótki wierszyk, a dziecko wkłada 
nakrętki do swojego koszyczka zgodnie z instrukcją, przelicza je, po czym Rodzic wypowiada kolejny 
raz wierszyk, wymieniając następny kolor-dziecko dokłada nakrętki w kolejnym kolorze, przelicza je, 
porównuje których jest więcej, których mniej lub tyle samo itd. 
 
Kolorowe kwiatuszki mamy 
Do koszyczka je wkładamy. 
Już do babci jest tuż, tuż 
Żółte (niebieskie, zielone) kwiatuszki do koszyczka włóż.  
 
Aktywność plastyczna  
„Wilk z papierowego talerzyka” 
Przygotuj talerzyk papierowy, brązową bibułę, brązową kartkę z bloku technicznego, czarny papier 
kolorowy, białą kartkę, klej, nożyczki. (oczy możesz zrobić z plasteliny) 
 
https://www.gluedtomycraftsblog.com/2015/04/paper-plate-wolf-kid-craft.html 
 
Aktywność muzyczna 
Zaśpiewajcie piosenkę „Lubimy bajki” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY&t=36s 
 
 
Aktywność grafomotoryczna 
Rysuj po śladzie  
 
https://i.pinimg.com/originals/e6/95/02/e6950299544626011da719908532f934.png 
 
 
"Poczęstunek u babci" - częstowanie się fit ciasteczkami 😊, picie soku malinowego, zwrócenie 
uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych podczas częstowania się słodyczami. 
 


