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Dzień dobry Podróżnicy. Witam Was w kolejny dzień naszych zabaw z bajkami. Dziś również pozostajemy 

w tej tematyce, a ponieważ dzisiejsze zajęcia wpisują się w przestrzeń kulinarną, na zakończenie zajęć 

zdradzę Wam przepis na pyszne bananowe babeczki. 

 

Część I 

1. Na początek proponuję rozgrzewkę przy dobrze Wam znanej piosence. 

 

2. Drodzy Rodzice, przygotujcie proszę kilka produktów spożywczych, lubianych przez dzieci i 

rozpoznawalnych po dotyku (owoc, warzywo, słoiczek dżemu, buteleczka wody itp.), ukryjcie je pod 

ściereczką. Zadaniem dziecka jest rozpoznać po dotyku,  co Czerwony Kapturek niósł do babci. 

 

3. Zabawa ruchowa „Przed królem”; rodzic siada na krześle – tronie; dziecko chodzi wokół niego, za 

każdym razem gdy stanie naprzeciwko króla/królowej – wykonuje pokłon.  

 

                      
 

Część II 

Przygotowałam dla Was quiz z wiedzy o bajkach. Jesteście gotowi? W takim razie zaczynamy za każdą 

poprawną odpowiedź, przyznawajcie sobie punkty. 

 

 



1. Przed Wami kilka zagadek: 

 

 Chociaż kłopoty z wilkiem miała, 

do babci w końcu dotarła cała. 

 

 Kto jedno uszko klapnięte ma 

i bajki co wieczór opowiada nam? 

 

 Kto po schodach biegł w pośpiechu, 

pantofelek zgubił w biegu? 

 

 Ilu krasnoludków w chatce w lesie mieszka, 

a wraz z nimi także Królewna Śnieżka? 

a. 2                  c. 7 

b. 5                  d. 9 

 

 Ile świnek domki budowało, 

żeby schronienie przed wilkiem powstało? 

a. 2                  c. 4 

b. 3                  d. 5 

 

 Jakie zwierzątko wiele umiało, 

a potem w butach się przechadzało? 

a. Żółw              c. kot 

b. wróbel           d. pies      

 

 

 

2. Dopasuj przedmiot do odpowiedniej postaci. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



3. Jaki tytuł? Waszym zadaniem jest rozpoznanie czy tytuł bajki jest poprawny; jeśli uznacie, że nie – 

poprawcie. 

a. Królewna Śnieżka i ośmiu krasnoludków. 

b. Zielony Kapturek. 

c. Wyspana Królewna. 

d. Cztery świnki. 

e. Kot w pantofelkach. 

 

Część III 

Na koniec obiecany przepis na babeczki bananowe.  

Składniki: 

3 dojrzałe banany, 2 szklanki mąki, szklanka oleju roślinnego, 2 jajka, ¼ szklanki cukru, po łyżeczce 

sody oczyszczonej i proszku do pieczenia 

Przygotowanie: 

Banany rozgnieć na gładką masę;  

Mąke przesiej, dodaj proszek do pieczenia, sodę i cukier. Połącz ją z bananami, olejem. Wbij jajka. 

Wszystko dokładnie wymieszaj. 

Ciasto przelej do foremek; piecz ok. 30 min w temperaturze 170 stopni. 

       Smacznego            

 

 

 


