
 

Propozycje zabaw i aktywności dla grupy III na piątek 19.02.2021r,  

TEMATYKA TYGODNIA: ZNAMY TE BAŚNIE  

 
Pospiesz się Kopciuszku…. 
 

 
 
Aktywność poznawcza 
1.Rozwiąż baśniowe zagadki 
Podziel każdy tytuł baśni na sylaby- klaszczemy tyle razy, ile sylab ma dany wyraz. 
 
W baśniach robi wiele złego, 
lubi ogniem ziać. 
Bo on głównie jest od tego, 
żeby się go bać. 
(SMOK) 
 
Noszą czerwone kubraczki 
Rosną na brodach im bródki. 
Jeśli nie wierzysz odgadnij 
Przecież to są … 
(KRASNOLUDKI) 



                                                
Chłopczyk i dziewczynka zabłądzili nocą. 
Patrzą okienka wśród lasu migocą.                            
-Domek z piernika!                                                     
-Wejdźmy do środka!                                                 
Ach, czy nic złego dzieci nie spotka?                            
(JAŚ I MAŁGOSIA)                                        
                                                                                           
Jest taki kotek w krainie bajek 
Co chodzi w butach i kurzy faje. 
Kapelusz z piórem nosi na głowie 
Niejedna bajkę dzieciom opowie.  
(KOT W BUTACH) 
 
Las, pagórek, rzeczka, 
Przez las idzie ścieżką 
Wesoła dzieweczka 
Wilk skrył się za górką 
I oczami błyska 
Ach strzeż się dzieweczko 
Groźnego wilczyska. 
(CZERWONY KAPTUREK) 
 
Jaka to dziewczynka                                                   
Ma roboty wiele,                                                     .                      
A na pięknym balu                                                     
Gubi pantofelek?                                                      
(KOPCIUSZEK)      
 
2.Posłuchaj bajki czytanej przez Rodzica pt „Kopciuszek” H.Januszewskiej 
Jeżeli nie posiadasz w domu tej książeczki możesz obejrzeć bajkę: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=67F05aFN1wk 
 
Po wysłuchaniu bajki Rodzic zadaje pytania dotyczące jej treści: 
- Jak nazywała się dziewczynka występująca w baśni? 
- Z kim zamieszkała po ślubie ojca? Czym się zajmowała w domu macochy? 
-Jakie były przybrane siostry Kopciuszka? 
-Kto pomógł Kopciuszkowi wybrać się na bal? 
-Co wyczarowała wróżka? 
-Przed czym ostrzegała Kopciuszka wróżka? 
-Co wydarzyło się podczas ucieczki Kopciuszka z pałacu? 
-Jakie rozkaz wydał książę? 



-Czy książę odnalazł Kopciuszka? 
-Powiedz w którą postać chciałbyś się wcielić i dlaczego? 
-Wspólnie z Rodzicem spróbuj określić cechy postaci: np. Macocha-zła, okrutna, niemiła itp., 
Kopciuszek-skromny, miły, piękny, dobry… 
 
 
Aktywność fizyczna 
Dzieci tańczą w rytm dowolnej muzyki. Na dźwięk zegara bim-bam zastygają w ruchu. 
 
Aktywność poznawcza 
Zapoznanie z tarczą zegarową: Mała i duża wskazówka 
Rodzic pokazuje dziecku zegar ze wskazówkami. Wyjaśnia dziecku, że dłuższa wskazówka 
odmierza minuty, a krótsza godziny. Gdy dłuższa wskazówka zegara jest na cyfrze o numerze 
12, czyli dwunastej, to wtedy zegar wskazuje pełną godzinę. O tym, która to godzina, mówi 
nam mała wskazówka. Rodzic ustawia różne godziny na zegarze, dziecko próbuje odgadnąć 
godzinę. 
 
Ćwiczenia logopedyczne 
Dźwięki zegara 
Rodzic wypowiada miarowo i rytmicznie, naśladuje dźwięki wydawane przez różne rodzaje 
zegarów. Dziecko powtarza odgłos kilka razy za rodzicem, np.: 
- budzik – tit, tit, tit, 
- zegar z kukułką – kuku, kuku, kuku, 
- zegar z wahadłem – tiku-tak, tiku-tak, tiku-tak, tiku-tak, 
- zegar na wieży kościelnej – bim, bam, bom, 
- zegarek na rękę – cyk, cyk, cyk itp. 
Rodzic może zaproponować dziecku dalszą zabawę i jej warianty: dziecko odgaduje nazwę 
zegara po odgłosie, jaki wydaje rodzic. Podczas naśladowania odgłosu dziecko może 
wykonywać miarowe ruchy ręką, głową, nogą itp. 
 
Aktywność matematyczna  
Kopciuszek przebiera ziarenka. 
 
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, przeliczanie w zakresie 7. Przygotuj klocki w 4 
kolorach, 4 pojemniki lub talerzyki papierowe, cyferki od 1-7. 
W jednym pudełku znajdują się pomieszane klocki w 4 kolorach. (np.3 zielone, 4 niebieskie, 5 
czerwonych, 7 żółtych) Zadaniem dzieci jest posegregować klocki wg kolorów, przeliczyć 
klocki w każdym kolorze i podpisać odpowiednią cyferką. Dzieci porównują, używając słów 
więcej, mniej, tyle samo. 
 
Aktywność grafomotoryczna 
Rysuj po śladzie „Śnieżynka” 
 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-sniezki-02-linia.pdf 
 
 



Aktywność poznawcza 
Powtórzcie poznaną literkę W 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8BQLyYXHpWg 
 
 
Aktywność fizyczna 
Wykonaj zestaw ćwiczeń gimnastycznych z butelkami z dn.17.02.2021r, 
 
Miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek 😊 


