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Kochane Pszczółki
Dzisiaj  jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Ten wyjatkowy dzień obchodzony jest na całym świecie piątego listopada. Wybrana data nie jest przypadkowa – jest to dzień urodzin jednego z największych twórców bajek – Walta Disney’a. Jest to święto wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby przypomnieć sobie część z nich.  Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe. Zapraszam do zabawy i rozwiązywania zagadek zacznijmy od piosenki Witajcie w naszej bajce  https://youtu.be/WyzrrNUpj-E
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1. Odgadywanie tytułów bajek na podstawie wysłuchanych zagadek. R. czyta dziecku zagadkę, prosi o odpowiedź.
Chociaż kłopoty  z wilkiem miała,                                                                                                                                                                                       Wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek)
Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka,                                                                                                                                                                   którzy w lesie spotykają chatkę zrobioną z piernika (Jaś i Małgosia)
Jaka to dziewczynka  ma roboty wiele,                                                                                                                                                                                                                    A na wielkim balu gubi pantofelek. (Kopciuszek)
Jakie to maluchy Zawsze są brodate                                                                                                                                                                                        I ciężko pracują i zimą i latem?( „Królewna Śnieżka”)
Każda królewna, a tym bardziej ona.                                                                                                                                                                                 Winna uważać na wrzeciona.( śpiąca królewna)
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                                                                                                                      2. Lubimy bajki  piosenka - https://youtu.be/L2PQj85PYDY  R zachęca dziecko do słuchania i nauki fragmentu utworu
 3 „Jaka to bajka?” – zabawa w skojarzenia. Rodzic wymienia przedmioty , rzeczy, rekwizyty, zwiazane z bajkami. Zadaniem dziecka jest prawidłowe odgadnięcie tytułu bajki. 
Podaję przykłady skojarzeń:
Kapelusz czerwony, koszyczek,- Czerwony Kapturek
Poduszka, korona, koń- Śpiąca Królewna
lusterko, jabłko, krasnale- Królewna Śnieżka
Fartuch, suknia, dynia pantofelek- Kopciuszek
Pierniki, gałązki- Jaś i Małgosia
Orzech włoski, żaba, kwiat- Calineczka
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4. „Bajkowe postacie” – improwizacja ruchowa przy muzyce. Dziecko swobodnie tańczy przy muzyce, w przerwie „zamienia” się w postać z bajki np:
• Czerwony Kapturek zrywa kwiatki do koszyczka
• wilk skrada się na palcach
• Baba Jaga lata na miotle
• Jaś i Małgosia idą przez las podskakując
• Śpiąca Królewna przeciąga się
• Calineczka tańczy z księciem
• Kopciuszek sprząta
•  Macocha przegląda się w lusterku 
Piosenki do słuchania i zabawy: Podróż do krainy bajek  https://youtu.be/yFcvIKAnFZE  
5.„Prawda czy fałsz ” – zabawa rozwijająca pamięć. 
R    zadaje pytania dotyczące poznanych bajek. Do każdego pytania będą dwie odpowiedzi: prawidłowa i nieprawidłowa. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie  prawidłowej odpowiedzii podanie jej  rodzicowi. 
-Jak wyjaśnić imię Królewna Śnieżka?                                                                                                                                              lubiła bawić się na śniegu - czy miała skórę jasną jak śnieg.
- Co sprzedawała Dziewczynka z Zapałkami?                                                                                                                                     zapałki czy drewienka.
- Która z bajek, uczy nas, że nie można ufać nieznajomym?                                                                                                       Czerwony Kapturek czy Kopciuszek.
- Z czego wykonany był najbezpieczniejszy domek w bajce „Trzy świnki”?                                                                                                ze słomy czy  z cegły.
- Jaka cecha charakteru jednej ze świnek, uratowała życie pozostałym świnkom w bajce „Trzy świnki”?                                          pracowitość - lenistwo..
- Co zgubił Kopciuszek, uciekając z balu?                                                                                                                                        koronę  - pantofelek.
- Ilu krasnoludków spotkała Królewna Śnieżka?                                                                                                                          trzech - siedmiu.
- Jaka bajka uczy nas, by nie kłamać?                                                                                                                                            Pinokio - Czerwony Kapturek.
Jaki zatruty owoc zjadła Królewna Śnieżka?                                                                                                                                            gruszkę  -  jabłko.
6. Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato - zachęcam Rodziców do przeczytania bajki dziecku, wspólnego oglądania książek z bajkami i rozmowy na temat wybranej ilustracji 
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Dla chętnych:
* Rozpoznaj bohaterów po oczach https://youtu.be/Ip3Fdi1Xfyo
* Czy rozpoznasz piosenki z bajek ?  https://youtu.be/YauzgfWMThQ
* Co tu nie pasuje https://youtu.be/btMSFVuNi7k
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Życzę miłej zabawy i powodzenia  .                                                                                                                                          Kontakt e-mail:   j.steciuk@naszabajka.com       
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