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DZIEO BOHATEROWIE NASZYCH ULUBIONYCH 

BAŚNI 
„Do krainy baśni zapraszam…” – rozwijanie pamięci słuchowej i 
słownika czynnego dzieci.  
 
Witajcie w naszej bajce – rozwijanie sprawności ruchowej, 
doskonale�nie umiejętności rytmicznego poruszania się w takt 
muzyki, doskonalenie umiejętności współpracy.  
 
 „B jak balon” – doskonalenie umiejętności analizy oraz syntezy 
sylabowej i głoskowej słowa „balon”, przeliczanie sylab i głosek w 
słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, 
wprowadzenie litery B, b.  
 
 „Bajki z klocków” – rozwijanie umiejętności przeliczania słów w 
zdaniu, rozwijanie umiejętności tworzenia modelu zdania, 
doskonalenie umiejętności sprawdzania swoje pracy.  
 
Praca z KP3.1a i 1b – doskonalenie percepcji wzrokowej, 
rozwijanie sprawności grafomotorycznej, małej motoryki, 
spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- -ruchowej dzieci. 

 
W TEATRZE I W TELEWIZJI 

Teatr – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i 
wypowiadania się na temat jego treści, poszerzanie słownika 
czynnego dzieci o pojęcia związane z teatrem, utrwalenie zasad 
zachowania się w teatrze, dwiczenie umiejętności rozpoznawania 
głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów.  
 
„Przedstawienie zwierząt” – doskonalenie umiejętności 
parateatralnych, rozwijanie umiejętności współpracy.  
 
 „Telewizor” – przestrzenna praca plastyczna z W37. Doskonalenie 
sprawności grafomotorycznej, małej motoryki, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej dzieci, rozwijanie fantazji i wyobraźni.  
 
Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 21 – kształtowanie 
spostrzegawczości, skojarzeo i refleksu, rozwijanie sprawności 
dużej motoryki.  
  
Praca z KP3.2a i b – doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie 
sprawności grafomotorycznej, małej motoryki, spostrzegawczości 
i koordynacji wzrokowo- -ruchowej dzieci. 

 

 
CZEGO NAS UCZĄ BAJKI? 

„Co to jest morał? – poszerzanie słownika czynnego dzieci, 
kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 
doskonalenie zdolności do współ�pracy, rozwijanie myślenia 
przyczynowo-skutkowego.  
 
„Piłka ciężka jak kamieo” – rozwijanie wyobraźni, doskonalenie 
umiejętności teatralnych, rozwijanie sprawności ruchowej całego 
ciała.  
 



„Układam sylaby” – doskonalenie umiejętności nazywania i 
identyfikowania niektórych liter, dwiczenie słuchu fonetycznego, 
utrwalanie umiejętności analizy sylabowej.  
 
Witajcie w naszej bajce – rozwijanie sprawności ruchowej, 
doskonalenie umiejętności rytmicznego poruszania się w takt 
muzyki, doskonalenie umiejętności współpracy. 
 
 „Moja ulubiona bajka” – wyklejana tkaniną praca plastyczna. 
Rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności posługiwania 
się nożyczkami, dwiczenie sprawności małej motoryki. 
 
Praca z KP1.3a – rozwijanie umiejętności wnioskowania i 
logicznego myślenia, rozwijanie kompetencji matematycznych 
poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według 
przyjętego kryterium, doskonalenie sprawności małej motoryki. 
 

 
ŚLADAMI POLSKICH LEGEND 

„Witamy się wesoło” – utrwalanie znajomości schematu ciała i 
orientacji w przestrzeni, rozwijanie sprawności motorycznej, 
integracja grupy.  
 
Bazyliszek – wdrażanie do uczestnictwa w spektaklach 
teatralnych, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie pamięci 
słuchowej, poszerzanie słownictwa czynnego o pojęcia: legenda, 
płatnerz, zbroja, tarcza, mieszczanie.  
 
„Nadchodzi bazyliszek” – rozwijanie sprawności dużej motoryki, 
doskonalenie prawidłowej reakcji na sygnał niewerbalny, 
rozwijanie umiejętności poruszania się w takt muzyki. 6.  
 
„Klocki jak głoski” – doskonalenie umiejętności analizy głoskowej, 
przeliczania głosek w słowach, rozwijanie małej motoryki.  
 
Praca z KP3.3b i KP3.4a – doskonalenie umiejętności 
odczytywania nazw niektórych miast, poszerzanie wiedzy o 
polskich legendach, rozwijanie zainteresowania kulturą Polski, 
doskonalenie sprawności motorycznej. Doskonalenie sprawności 
mięśni nadgarstka, dłoni i palców, rozwijanie sprawności 
grafomotorycznej, dwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

JAKA TO BAJKA? 

 

„Nasze baśnie”, „W jakiej kolejności” – kształtowanie 
umiejętności uważnego słuchania i oglądania baśni. Rozwijanie 
umiejętności określania związków przyczynowo-skutkowych.  
 

„Moja ulubiona baśo” – doskonalenie umiejętności ilustrowania 
ruchem swoich pomysłów, rozwijanie fantazji i wyobraźni, 
umiejętności teatralnych i dramowych, integrowanie grupy.  
 

 „Zaczarowany balon” – rozwijanie umiejętności formułowania 
hipotez, doskonalenie umiejętności przeprowadzania zabaw 
badawczych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.  
 
Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 21 – kształtowanie 
spostrzegawczości, skojarzeo i refleksu, rozwijanie sprawności 
dużej motoryki.  
Praca z KP3.4b – doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie 
sprawności grafomotorycznej, dwiczenie mięśni nadgarstka, dłoni 
i palców. 



 

 


