Zabawa w skojarzenia
Spróbuj z poniższych fragmentów bajek i baśni odgadnąć jej tytuł

….Książę stanął przed gankiem domu wdowca, macocha wybiegła mu
naprzeciw, zapraszając uprzejmie. Trzy córki, strojąc skromne minki, usiadły
na krzesłach i wyciągnęły przed siebie nogi. Książę zaczął mierzyć ……..
********
………Chrr…, chrrr.. – słychać było głośne chrapanie wilka. Do chatki weszła
mała dziewczynka w czerwonej czapeczce. Zbliżyła się do łóżka. Otworzyła
usta i z wielkim……..
********

………Był sobie pewien młynarz, który zostawił swemu kotu w spadku młyn i
osła.
– To ci dopiero majątek! – westchnął kot. Natychmiast więc wybrał się na
zakupy do miasta i kupił sobie buty. Kocur tak wystrojony z lubością
podkręcał wąsa, a sąsiedzi z podziwem mówili: No, no! To ci kocur!.........
*********

…….Nad jeziorem w swym gnieździe siedziała kaczka, wysiadywała pisklęta.
Nudziła się ogromnie. Aż w końcu jedno po drugim zaczęły pękać jaja i
wychodzić z nich piękne kaczuszki. Pozostało tylko jedno jajo, a z niego
wyskoczył …….

ZADANIE 2.
Spróbuj odgadnąć bajkę po rekwizytach
Możesz poprosić rodziców o przygotowanie losów z napisami rekwizytów
wskazanych w zadaniu. A może użyjesz swojej wyobraźni i stworzysz własne?
Z jakimi baśniami powiązane są poniższe rekwizyty?
Łupinka orzecha –
Zapałki –
Rybka –
Osiołek –
Pantofelek
Lusterko –

Zadanie 3. Zagadki
1. Kto za siedmioma górami
I za siedmioma lasami,
Mieszkał w chatynce maleńkiej
Z siedmioma krasnoludkami?
2. W baśniach robi wiele złego
lubi ogniem ziać
bo on głównie jest od tego
Żeby się go bać.
3. Mała jak paluszek
W płatkach róży spała.
Aż dnia pewnego, żaba ją porwała.
Czy wiesz jak na imię ta panienka miała?
4. Oni, gdy zbłądzili w lesie,
W Baby-Jagi wpadli szpony
Przez to, że nadgryźli domek,
co z piernika był zrobiony.

5. Łatwo mnie poznacie,
gdy baśń wspominacie
Chodziłem tam w butach
miałem, lżejsze życie.
6. Gdy się urodziło,
szare, brzydkie było.
W pięknego łabędzia
Później się zmieniło.
7. Ona w baśniach dziwne strawy
Gotuje w swym kotle,
Czasem kogoś w coś przemienia.

