
ŚRODA 

( 6.05.2020r. ) 

 

1. Zabawa matematyczna na podstawie wiersza Danuty Wawiłow: 

 

„TRÓJKĄTNA BAJKA” 

Była raz sobie skała      Toż to prawdziwa bajka! 

bardzo dziwna, TRÓJKĄTNA    Pomyśleć, że na swiecie 

stał na tej skale pałac,      są takie cudne jajka! 

Bardzo dziwny, TRÓJKATNY.    Więc niech mi odtąd wszędzie 

W pałacu tym na tronie     OKRĄGŁYM wszystko będzie!” 

bardzo dziwnym TROJKĄTNYM,     Dworacy- nieboracy 

zasiadał król w koronie     zabrali się do pracy 

bardzo dziwnej, TRÓJKATNEJ,    i w ciągu jednej chwili, 

i patrzył z okna wieży      jak kazał, tak zrobili. 

bardzo dziwnej, TRÓJKĄTNEJ,    I odtąd stała skała 

na dzielnych swych rycerzy     bardzo dziwna, 

OKRĄGŁA, 

bardzo dziwnych, TRÓJKATNYCH.    A na tej skale pałac 

Aż kiedyś raz dworacy     bardzo dziwny, OKRĄGŁY, 

na szczerozłotej tacy      w pałacu zaś na tronie 

przynieśli mu śniadanie     bardzo dziwnym, OKRĄGŁYM, 

wykwintne niesłychanie-     zasiadał król w koronie 

a było to nieduże      bardzo dziwnej, OKRĄGŁEJ, 

zwyczajne jajko kurze,     i patrzył z okna wieży 

bardzo dziwne,       bardzo dziwnej , OKRĄGŁEJ, 

OKRĄGŁE!       na dzielnych swych rycerzy 

I krzyknął król:      bardzo dziwnych, 

OKRĄGŁYCH. 

„No wiecie! 

 

*Jak najpierw wyglądało królestwo króla? 

*Jak wyglądało ono po zmianach? 

*Jakie figury wystapiły w wierszu? 

*Jakie jeszcze znacie figury geometryczne? 

 

„Wskaż co jest okrągłe...( trójkątne, kwadratowe, prostokątne )” 

„Powiedz co jeszcze może być okrągłe...( trójkątne, kwadratowe, prostokątne )” 

„Narysuj obrazek zbudowany z figur geometrycznych dotyczący wiersza” 

 

 



2. Naucz się piosenki -”Lubimy bajki” i pobaw się przy niej: 

 

„LUBIMY BAJKI” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY 

 

I.Oj rety, rety, co tu się dzieje,  ( trzymamy się za głowę, kręcimy nią 

z wrażenia ) 

wszędzie są wróżki i czarodzieje.  ( rozpościeramy ramiona ) 

To nie do wiary, ja chyba śnię,  ( przecieramy oczy ) 

wszystko co zechcę, to spełnia się  ( podskakujemy ) 

 

Ref. 

No bo my lubimy bajki,   ( krzyżujemy ręce na klatce piersiowej ) 

wtedy, kiedy jest nam źle.   ( robimy smutną minę, ocieramy łzy ) 

My lubimy takie bajki,   ( krzyżujemy ręce na klatce piersiowej ) 

które dobrze kończą się. 

 

II. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie ( „rzucamy” zaklęcie za pomocą 

różdżki ) 

oto księżniczka tańcuje z księciem.  ( kłaniamy się jak przy zaproszeniu 

do tańca ) 

Wróżka Kopciuszka stroi na bal,  ( „rzucamy” zaklęcie za pomoca 

różdżki ) 

tylko macochy trochę mi żąl.   ( robimy smutną minę, ocieramy łzy ) 

 

III. Abrakadabra, hokus- marokus,  ( wykonujemy ruch ręką, jakbyśmy 

czarowali ) 

w czarach jest siła i mnóstwo pokus.  ( wykonujemy ruch ręką, jakbyśmy 

czarowali ) 

Dla czarodzieja przestroga ta,  ( kiwamy palcem wskazującym w gescie 

przestrogi ) 

aby nie zbudził śpiącego zła.   ( palec wskazujący na ustach ) 

 

 

3.Zabawa „Schwyć talerz” 

 Uczestnicy przyjmują nazwy bohaterów bajek ( głośno mówią kim są ), 

siedzą na krzesłach.  Prowadzący stoi pośrodku trzymając w ręku drewniany 

lub metalowy talerz. Na znak rozpoczęcia zabawy wprawia go w ruch wirowy i 

przywołuje wybraną postać. „Bajkowy bohater” musi podbiec i chwycić wirujący 

talerz, zanim przestanie wirować i podnieść go do góry. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY


 Jeśli mu się to uda , pozostaje w środku i wzywa następną „bajkową 

postać” 

 

4. Zabawa słowna- ”Strumień wyrazów” 

 Pierwszy uczestnik wymienia jakiś wyraz np. „okno”, następny wymienia 

nowy wyraz, ale rozpoczynający się od ostatniej głoski poprzedniego, np. 

„ogórek”. Z wyrazu „okno” może powstać strumień wyrazów- „ogórek”, „korek”, 

„koło”, „owca”, „atrament”, tort” itp. Za zbyt długie zastanawianie się należy dać 

fant lub otrzynuje punkt karny, który potem należy „wykupić”. 

 

 

Zabawa dla dzieci 5-letnich 

Karty pracy 3, Str 1. 


