
W świecie fantazji.



List do Andersena Joanna Kulmowa

Ja dziękuję panu
panie Janie Christianie

za bardzo dziecinne bajanie.

Za kominiarczyka co kochał się w pasterce.
Za słowika �

że miał żywe serce.
Za szkiełko Królowej Śniegu.

I za smutny los żołnierza cynowego.
Za księżniczkę na ziarnku grochu.

Za cień
który trwa przy mnie wszędzie.

I za każde brzydkie kaczątko
co wie teraz

że łabędziem
będzie.



POLECENIA DO WIERSZA

• za co osoba mówiąca w wierszu dziękuje
Andersenowi?

• wymień  tytuły, tych baśni Andersena,
których bohaterowie zostali przedstawieni w 
wierszu.

• Napisz list do osoby, której jesteś za coś 
wdzięczna/y wzorując się na liście do 
Andersena.



Wtorek

Co to jest baśń? 

Jest to utwór narracyjny, którego fabuła, postacie i zdarzenia, są 

rodem z krainy wyobraźni. Baśń przekazuje czytelnikowi ważne 

pouczenia. Przeważnie zaczyna się od zdania: "Za górami, za lasami, 

za siedmioma rzekami..., gdzieś daleko„. Zawiera cudowne zjawiska, 

gdzie autor umieścił piękno i marzenia człowieka o świecie dobrym, 

pięknym i pełnym prawdy. 



Środa
Król-rycerz

1. Rolkę po papierze toaletowym oklej jeden strony żółtą bibułą, tak by bibuła pokrywała 
fragment na zewnątrz rolki. 

2. Następnie pozaginaj oklejoną krawędź, tak, by żółty koniec zaczął przypominać królewską 
koronę 

3. Kolejnym krokiem będzie oklejenie reszty rolki z zewnątrz bibułą niebieską. 

4. Ostatnim elementem Twojej pracy to wycięcie z białego papieru kształtu twarzy króla-
rycerza.

5. Narysuj oczy i usta wojowniczego władcy i przyklej twarz do reszty ciała. Monarcha 
wygląda teraz jakby w pełnej zbroi szykował się do ważnej bitwy.

Materiały

• Rolka po papierze toaletowym

• Niebieska i żółta bibuła

• Kartka białego papieru

• Pisak

• Klej

• Nożyczki



Namaluj farbami lub kredkami ilustrację

do wybranej sceny baśni  „o korsarzu Palemonie” Jana Brzechwy

Pamiętaj w każdej pracy plastycznej wykonanej na kartce bardzo ważną rolę 
odgrywa tło. Nie zapomnij o nim, to bardzo ważny element.

Link do baśni:

https://www.youtube.com/watch?v=Sqm2MjUaLW8

https://www.youtube.com/watch?v=Sqm2MjUaLW8


Czwartek

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, 
za siedmioma lasami i siedmioma rzekami był 

sobie zamek…..  Spróbuj stworzyć własną 
baśń i zatytułuj ją ☺



Piątek
W zdrowym ciele zdrowy duch

Aktywność fizyczna pomaga zbudować mięśnie, 

dotlenić się, zwiększyć odporność organizmu,

utrzymać odpowiednią wagę ciała.

Ruch to także droga do rozwoju zmysłu 

równowagi i koordynacji.

Sport może być okazją do wspólnego spędzania 

wolnego czasu z rówieśnikami i rodziną. 

Podczas aktywności fizycznej nasz organizm

produkuje endorfiny, potocznie nazywane 

hormonami szczęścia.



Opowiadanie pt “Sportowa Kraina” 

“Dawno, dawno temu w Sportowej Krainie żył król i królowa. Mieli oni córkę, 

piękną księżniczkę, która uwielbiała ćwiczyć. Od urodzenia księżniczka lubiła 

pływać, jeździć na rowerze oraz biegać po ogromnym zamkowym ogrodzie 

swych rodziców. Jednak król nie miał syna, który mógłby odziedziczyć po nim 

Sportową Krainę. Żaden z bogatych książąt nie podobał się księżniczce, 

ponieważ nie lubili oni ani ćwiczeń, ani żadnych dyscyplin sportowych. Lata 

mijały, król coraz bardziej podupadał na zdrowiu, a Sportowa Kraina nie miała 

następcy tronu. Zaniepokojony król wezwał swoich doradców. Postanowiono, 

że w Sportowej Krainie zostaną zorganizowane zawody sportowe. Zwycięzca 

miał poślubić księżniczkę. Dyscyplin podczas królewskich zawodów było pięć: 

biegi przełajowe przez Zaczarowany Las, rzut królewskim oszczepem, jazda na 

rolkach wokół pałacu, pływanie w jeziorze oraz wspinaczka na najwyższą górę 

Sportowej Krainy, na której, w wielkiej pieczarze, mieszkał nienawidzący sportu 

Leniwy Smok. Zadanie było bardzo trudne. Tylko naprawdę zwinny, sprytny, 

zdrowy zawodnik mógł wyjść cało z tej przygody. Wielu z zawodników, którzy 

zgłosili się na królewskie zawody sportowe, odpadało już podczas biegu przez



Zaczarowany Las inni nie radzili sobie z pływaniem w zimnym jeziorze..., a jeszcze 

inni nie umieli się wspiąć na sam szczyt góry. Król Sportowej Krainy już tracił 

nadzieję ... Wtedy to ostatniego dnia zawodów do króla i królowej zgłosił się biedny 

pasterz, który codziennie pasał swoje owce. Król załamał ręce, ale pozwolił 

pasterzowi na wykonanie zadania. A że pasterz każdego dnia biegał za owcami po 

królewskich zboczach i jadł wiele warzyw, był zatem zwinny, szybki i silny. Bez 

trudu przebiegł przez Zaczarowany Las, nie miał też sobie równych przy rzucie 

królewskim oszczepem. Trasę dookoła zamku pokonał na rolkach w rekordowym 

tempie, jeszcze szybciej przepłynął jezioro. Wtedy też rozpoczął ostatnie zadanie: 

wspinaczkę na najwyższy szczyt w królestwie. Gdy pasterz wpiął się na górę 

zobaczył Leniwego Smoka. Pasterz, który zdrowo się odżywiał i wiele biegał, bez 

problemu pokonał stwora, który okazał się bardzo ciężki od jedzenia samych 

słodkości. W Sportowej Krainie zapanowało szczęście i radość, a księżniczka 

mogła w końcu poślubić wybrańca. Młoda para żyła długo i szczęśliwie oraz dawała 

przykład mieszkańcom królestwa, jak zdrowo i sportowo żyć.”



Sportowe kolorowanki interaktywne

https://www.kolorowankionline.net/sportowiec-dumbo

https://www.kolorowankionline.net/pilki-sportowe

Rozwiąż rebus dotyczący aktywności fizycznej

https://www.kolorowankionline.net/sportowiec-dumbo
https://www.kolorowankionline.net/pilki-sportowe


Kawały sportowe

Nad jeziorem odbywają się zawody kto najdłużej 

wytrzyma pod wodą. Pierwszy pan wytrzymał 1 

minutę i wszyscy ludzie go pytają, jak pan to 

zrobił? A on odpowiedział:

- ''Trening, trening i jeszcze raz trening".

Następny pan wytrzymał 2 minuty i znowu wszyscy 

ludzie go pytają, jak pan to zrobił? A on 

odpowiedział:

- ''Trening, trening i jeszcze raz trening".

Następny pan przyszedł, wchodzi do wody, 1 

minuta nic, 2 minuty nic, 3 minuty nic, po 4 minucie 

wychodzi, ledwo oddycha więc lekarze szybko 

podbiegają, ale na szczęście nic się nie stało.  

Wszyscy ludzie pytają, jak on to zrobił? A on na to:

- Gdzieś musiałem gaciami zahaczyć!



Trener Francji pyta Pana Boga:

- Panie Boże, za ile lat Francja zostanie 

mistrzem świata?

- Za 6 lat.

- O, nie! To nie za mojej kadencji - odpowiada 

trener.

Na to trener reprezentacji Polski pyta Pana 

Boga:

- Panie Boże, za ile lat Polska zostanie 

mistrzem świata w piłce nożnej?

- Nie za mojej kadencji - odpowiada Pan Bóg.

Żona żali sie mężowi:

- Wcale o mnie nie myślisz. Ciągle tylko sport 

i sport. Pewnie nawet nie pamiętasz już daty 

naszego ślubu.

- Ależ pamiętam doskonale! To było tego 

dnia, kiedy Górnik wygrał z Legia 2:1!



Czy rozpoznajesz wszystkich polskich mistrzów świata? 

 

 

Polska reprezentacja piłki 
siatkowej mężczyzn została 
Mistrzem Świata dwukrotnie 
w 2014 i 2018 roku.  

 

Anita Włodarczyk -
czterokrotna mistrzyni świata 
oraz wielokrotna 
rekordzistka świata, Europy i 
kraju w rzucie młotem. 

 



 

Robert Korzeniowski -
trzykrotny mistrz świata i 
dwukrotny mistrz Europy, 
były rekordzista świata w 
chodzie sportowym. 

 

Adam Małysz – zdobywca 
czterech złotych, jednego 
srebrnego i jednego 
brązowego medalu 
mistrzostw świata. 
 

 

Justyna Kowalczyk – 
zdobywczyni dwóch złotych, 
trzech srebrnych i trzech 
brązowych medali 
mistrzostw świata. 

 




