
Bajki uczą, wychowują 

i emocji nie żałują.



Program „Bajki uczą, wychowują i emocji nie żałują”

• Program ten został napisany, aby dzieci mogły bliżej się zapoznać z najbardziej znanymi 

bajkami, dowiedzieć się ile jest w nich zawartych mądrości np. „3 małe świnki” – leniwy 

traci, pracowity zyskuje, zachęcić do samodzielnego korzystania z nich…. może zrobić 

teatrzyk dla kolegów lub rodziców lub skonstruować grę na podstawie przygód głównych 

bohaterów a może zwyczajnie pokochać bajki i docenić ich wkład w nasz rozwój. 

• Dzieciom towarzyszyły różne zadania do wykonania, aby jeszcze bardziej mogły wniknąć w 

ten zaczarowany świat, może nie wszystko się udało zrealizować w ten trudny czas, ale wiem, 

że sprawiło to dużo przyjemności dzieciom i mnie.



„3 małe świnki”

• Pierwszą bajką z którą zapoznały się 
bliżej Biedronki, była bajka o „3 
małych świnkach”. Dzieci wysłuchały 
jej treści, omówiły zachowania 
głównych bohaterów, utrwalały jej 
znajomość poprzez opowieść 
ruchową, karty pracy a na końcu 
zrobiły teatrzyk dla dzieci ze swojej 
grupy.



„Kopciuszek”

• Dzieci wysłuchały bajki w kilku różnych wersjach, zauważając różnicę między 

nimi, wykonały kukiełki do teatrzyku, a na koniec pomogły Kopciuszkowi 

wykonać jedną z prac zadanych przez złą macochę.



„Warszawska Syrenka”

• Dzieci poznały legendę o Warszawskiej Syrence w różnych wersjach. 

Dowiedziały się o symbolice miecza i tarczy, poznały też herby innych miast.

• Wykonały też prace plastyczną przedstawiającą syrenkę oraz różne inne karty 

pracy. Poznały też legendę o Warsie i Sawie, gdzie też wystąpiła                    

warszawska syrenka.  



„Dziewczynka z zapałkami”

• Jest to bajka która wzrusza ale też daje pretekst do rozmowy na trudne 

tematy np. pomoc ubogim w nawiązaniu do różnych akcji przeprowadzanych 

w przedszkolu, np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka. 

• Biedronki starały się zrozumieć przesłanie bajki

oraz wykonały karty pracy.   



„Królowa Śniegu”                   

• „Królowa Śniegu” to piękna i długa bajka, dlatego  dzieci poznawały ją

w kilku etapach. Omawiały zachowanie bohaterów, starały się zrozumieć

przyczyny i skutki różnych działań,  opowiadały indywidualnie i w grupie 

kolejne przygody Gerdy i Kaja. Poznały przysłowie „prawdziwego

przyjaciela poznaje się w biedzie”. Wykonały też szereg różnych kart 

pracy, które pozwoliły im utrwalić treść bajki.



„Brzydkie kaczątko”

• Dzieci przeczytały bajkę, omówiły zachowania poszczególnych postaci, 
wykonały ilustracje do „Wielkiej Księgi Bajek Biedronek” a na zakończenie 
roku pokazały rodzicom przedstawienie pt. „Brzydkie kaczątko”. 

•



„Szewczyk Dratewka”,  „Złota kaczka” , 

„Pinokio”, „Jaś i Małgosia”.

• Dzieci wysłuchały też bajek: „Szewczyk Dratewka”, „Pinokio”, Jaś i Małgosia” oraz legendy 

o „Złotej kaczce”. Omawiały treść utworów, określały zachowania i postawy bohaterów, 

układały historyjki obrazkowe, wykonywały prace  oraz różne karty pracy , próbowały 

odpowiedzieć na pytania np. „Co by było gdyby…?”,  odgrywały krótkie scenki z bajek oraz 

utrwalały wiedzę na temat autorów.

• Dzieci wykonały też zakładki, wykonały prace plastyczne na konkurs „Moja ulubiona postać 

bajkowa”, wzięły tez udział w „Bajkowym Quizie” – quizie o bajkach, autorach, postaciach 

bajkowych i ich atrybutach.


