
22.04.2020

Podróż do krainy baśni” – zabawa relaksacyjna z elementami wizualizacji.
Dzieci leżą na dywanie, zamykają oczy, a nauczyciel mówi na tle spokojnej muzyki.
Wyruszamy do krainy baśni. Tam zawsze jest ciekawie, mogą zdarzyć się przygody, o
których marzymy. W baśniowej krainie świeci słońce i radośnie śpiewają ptaki. 
Idziemy przez las, w którym mieszkają krasnoludki. Wyszły ze swoich małych 
domków i pozdrawiają nas. Przechodzimy obok rzeki, w której pływa złota rybka. 
Pomyśl życzenie i powiedz je w myślach. Może złota rybka spełni je? Przechodzimy 
przez most. W dole szumi rzeka, a nad naszymi głowami śpiewają ptaki. Idziemy 
wąska ścieżką prosto do domku Kubusia Puchatka. Kubuś zaprasza cię na miód. Jesz 
miód razem z Kubusiem. Jest bardzo słodki, popijasz go zimną wodą. Bawisz się 
razem z misiem. Urządzacie zawody, kto wyżej podskoczy. Na nogach masz 
czarodziejskie buty, które pozwalają ci wysoko podskoczyć i delikatnie wylądować
na ziemi. Robisz wielkie skoki, podążasz w kierunku przedszkola. Zdejmujesz 
czarodziejskie buty, zostawiasz je w baśniowej krainie i idziesz do przedszkola. 
Jesteś już bardzo blisko, mijasz plac zabaw i wchodzisz do przedszkola. Otwierasz 
oczy, wyciągasz się, ziewasz i powoli siadasz. 
„Mój ulubiony bajkowy bohater” – swobodne wypowiedzi dzieci.
Dzieci wypowiadają się na temat swoich ulubionych bajkowych bohaterów. 
Określają, czy to bohater filmu, czy książki. Mówią w jaki sposób można zaznaczyć 
w książce miejsce, w którym skończono czytanie.
„Jaka to bajka?” – prawda czy fałsz.
Rodzic mówi informacje na temat znanych dzieciom bajek.
 Dzieci kiedy usłyszą zdanie prawdziwe – podnoszą obie ręce do góry, 
a kiedy zdanie będzie fałszywe chowają ręce za siebie.
Np. Królewna Śnieżka opiekowała się ośmioma krasnoludkami.
Czerwony Kapturek szedł przez las do domu dziadka.
Wróżka podarowała Kopciuszkowi karetę z dyni.
Brzydkie kaczątko zamieniło się w łabędzia.
Trzy małe świnki mieszkały w zamku.
Księżniczka spała na ziarnku maku. 
Dzieci wykonają zakładki do książek.
 Otrzymują paski brystolu, z kolorowego papieru wycinają ozdoby (kwiaty, paski, 
figury geometryczne), które przykleją na zakładce. Zakładkę ozdabiają z obu stron, 
na górze zakładki robią dziurkaczem dziurkę i przewlekają kolorowy sznureczek.
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