
„BAŚNIOWY ŁABĘDŹ” 

Impreza czytelnicza 

z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci im. H.Ch. Andersena 

w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 

Przebieg zajęć:  

1.Przywitanie z dziećmi: 

 Witam tych, którzy lubią kolor zielony – barwę wiosny / dzieci szukają na sobie 

barwy zielonej/ 

 Witam tych, którzy lubią słuchać gdy mama im czyta baśnie  

 Witam wszystkie uśmiechnięte dzieci 

Przywitane dzieci machają rękoma i uśmiechają się. 

2.Rozmowa nauczyciela z dziećmi  

   Nauczyciel  wyjaśnia, że na dzisiejszych zajęciach przenosimy się do krainy baśni pana 

Hansa Christiana Andersena.  W świat baśni zaprowadzi nas piosenka:” Podróż do krainy 

bajek”  

3.Wyprawa „Latającym kufrem” – wcielanie się w baśniowe role 

Dzieci „wchodzą do kufra i machają rękoma jak skrzydłami:  

Czytanie fragmentu baśni. 

4.Przelot kufrem nad podwórkiem z baśni: „Brzydkie kaczątko” 

Dzieci wychodzą z kufra i stają się ptakami i zwierzętami z domowej zagrody.  

Czytanie fragmentu baśni. Rozmowa z dziećmi na temat tolerancji.  

5.Odlot kufrem – dzieci ponownie wsiadają do kufra:  

   Zagadki dla podróżników: 

 Na podwórku je tępiono 

Kto powie dlaczego? 

Gdy dorosło, łabędzie 

przyjęły je jak swego.      /Brzydkie kaczątko/ 

 

 Mała jak paluszek w płatkach róży spała 

Gdy spadła do ogrodu 

Żaba ją porwała 

Czy wiesz jak na imię ta panienka miała?     /Calineczka/ 

 



 Jaka to królowa odgadnijcie sami  

Zimą patrzy na świat i jeździ wielkimi saniami.     /Królowa Śniegu/ 

 

 Kto to jest? Chociaż mróz i ziąb na dworze.  

Ona bosa wśród tłumu stoi i zziębniętym głosem woła: 

„Kup zapałki bardzo proszę!        /Dziewczynka z zapałkami/ 

 

 W jakiej bajce spotkacie dziewczynkę noclegu szukającą  

I przez całą noc na twardym ziarenku śpiącą?      / Księżniczka na ziarnku grochu/ 
 
 

6.Przylot kufra do Krainy Śniegu 

Wszystkie dzieci trzęsą się z zimna. Zaczynają rzucać się śnieżkami zrobionymi z 

papieru 

Czytanie fragmentu baśni. Rozmowa z dziećmi na temat sposobów pomocy dziewczynce.  

7.Dalsza podróż kufrem: 

  Zabawa w prawdę i fałsz 

Jeżeli tytuł jest prawdziwy- dzieci siedzą, jeżeli fałszywy, to dzieci wstają: 

 Królewna z zapałkami  / F 

 Księżniczka na ziarnku grochu  /P 

 Malineczka    / F 

 Niebieskie szaty cesarza  / F 

 Brzydkie kaczątko /P 

 Mała syrenka  / P 

 Królowa Lata  / F 

8.Przelot nad morzem  

Dzieci wskakują do wody i pływają jak syrenki 

Czytanie fragmentu baśni. Rozmowa o poświęceniu syrenki. 

9. Ziarnko grochu – lot do baśni o prawdziwej księżniczce  

   Pod jedną z trzech poduszek ukryty jest cukierek. Dzieci muszą usiąść kolejno na 

każdej poduszce i  po dotyku zdecydować gdzie znajduje się „ziarnko grochu”. 

Czytanie fragmentu baśni. Rozmowa o prawdzie. 



10.Przerwa w podróży: 

Zabawy rekwizytami 

Na plaży dzieci znalazły tajemniczy worek. Ukryte w nim były różne dziwne przedmioty, 

które wypadły z baśni. Dzieci odgadują skąd one pochodzą: 

 Zapałki                  / Dziewczynka z zapałkami / 

 Ziarnko grochu     / Księżniczka na ziarnku grochu/ 

 Doniczka               / Calineczka / 

 Jajko                    /Brzydkie kaczątko/ 

 Lusterko               /Królowa Śniegu/ 

11.Lot do Krainy elfów  

Mieszka tutaj Calineczka, która urodziła się w doniczce z kwiatem, z nasiona. 

Dzieci tworzą pary. Jedno dziecko wciela  się w rolę ogrodnika, drugie kwiatka. Ogrodnik 

zasadza nasionko w doniczce w ziemi. Podlewa wodą. Z nasionka powstaje roślinka. 

Zaczyna rosnąc. Ogrodnik kieruje ją ku słońcu. Powstaje wspaniały kwiat, który ogrodnik 

podziwia. 

Czytanie fragmentu baśni. Rozmowa o wiosennej przyrodzie.  

12.Jazda kufrem do baśniowej jadłodajni: 

Czytanie fragmentu baśni „Zupa z kołka od kiełbasy” 

Wszystkie dzieci stają się myszami- popiskują, biegają. Gotują zupę na polecenie króla 

myszy wykorzystując w tym celu papierowe ruloniki jako łyżki. 

13.Baśniowa podróż zakończona- prawie zakończona  

Dzieci sprawdzają swoją bajkową wiedzę 

Quiz  

1.Na czym spała księżniczka? 

a) na fasoli 

b)na grochu         + 

c) na pestce jabłka 

 

2.Kogo porwała Królowa Śniegu? 

a) Kaja      + 

b) Gerdę 

c) Pinokio 



 

3.W kogo zamieniło się Brzydkie Kaczątko? 

a) w gołębia 

b) w kaczkę 

c) w łabędzia     + 

 

4.Co oddała Mała Syrenka w zamian za nogi? 

a) głos     + 

b) zęby 

c) urodę  

 

5.Co sprzedawała mała dziewczynka zimą ? 

a) gazety 

b) zapałki      + 

c) węgiel 

 

6.Kto chodził nago ? 

a) król    + 

b) cesarz 

c) kominiarczyk 

 

7.Kto został mężem Calineczki? 

a) ropuch 

b) kret 

c) książę elfów   + 

 

14.Wiosenny taniec motyli 

15.Baśniowy łabędź – praca plastyczna dowolną techniką                                              
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