
Przygotowała: Beata Dziąbek 



Kopiowanie, 
przetwarzanie, 

rozpowszechnianie tych 
materiałów w całości lub 
w części bez zgody autora 

jest zabronione. 





Jeśli nie, to zajrzyjcie do katalogu olkuskiej Biblioteki, 
gdzie pod adresem: 
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sniezka.pdf  
możecie przeczytać całą baśń.  

 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sniezka.pdf


A oto 7 zadań 

Powodzenia! 



Przypomnij sobie, jak wyglądała Królewna 

Śnieżka.  
1. Na dużej kartce narysuj jej portret (tylko twarz).  

2. Wytnij z papieru kokardę (lub zrób ją ze 

wstążki) i postaraj się „wpiąć” ją Śnieżce we 

włosy, ale …  zrób to z zawiązanymi oczami.  
 

Powodzenia! 



Zła Macocha nie rozstawała się z czarodziejskim lustereczkiem, 

które wciąż pytała: „Kto jest najpiękniejszy na świecie?” 

 

1. Zabawa „Lustro” - dobieramy się dwójkami. Jedna osoba 

wykonuje jakiś ruch, a druga naśladuje go natychmiast, jak 

w lustrzanym odbiciu. A teraz zamieniamy się rolami.  

2. W czym możemy się jeszcze przeglądać jak  

w lustrze? Wypisz lub narysuj swoje propozycje. 

 

   

Powodzenia! 



Śnieżka znalazła schronienie w domu 

krasnoludków. A oto zadanie, które związane 

jest z tymi z sympatycznymi stworzeniami: 

 

1. „Segregowanie diamentów” – posegreguj, 

ale za pomocą słomki, np. cukierki, 

różnokolorowe fasolki, guziki, itp. Ręce 

trzymaj z tyłu.  

    

  Powodzenia! 



Krasnoludki idąc do kopalni, szły przez las  

i niejednokrotnie musiały pokonywać 

prawdziwy tor przeszkód. A oto Twój 

„krasnoludkowy” tor przeszkód :  

• Przeskoki przez zwalone drzewo  – przeskoki 

przez zrolowany koc i poduszki 

• Równowaga – przejście po linie (sznurku) jak 

po kładce nad rzeczką. 

• Czołganie się  

• Ćwiczenie zwinności – przechodzenie po 

rozłożonych gazetach  – kamieniach. 

 

   Powodzenia! 



Zła Macocha trzykrotnie usiłowała pozbyć się Śnieżki. 

Rozwiąż rebusy, a dowiesz się jakie przedmioty 

wykorzystała do tego celu. 
 

Rebusy znajdziesz na kolejnych 

trzech slajdach. 
 

Powodzenia! 



ŁĄB = RS FL 

Rebus 1: 



YB = E 

Rebus 2: 



JKO = BŁ 

Rebus 3: 

SZYK 



Za trzecim razem Zła Macocha ofiaruje Śnieżce zatrute 

jabłko. Gdy królewna odgryzła jego kęs upadła niczym 

martwa...  
 

 

 



Wiemy, że jabłka to bardzo zdrowe i pożywne owoce.  

A oto kilka „jabłkowych” zadań:  

 

1. Jabłko wiążemy na sznurku za ogonek. Jedna osoba trzyma 

wiszące jabłko, a druga ma za zadanie zjeść owoc bez 

pomocy rąk.  

2. Połóż jabłko na głowie i spróbuj przejść kilka kroków, tak 

aby jabłko nie spadło.  

3. Jakie potrawy można przyrządzić z jabłek?  

Przygotuj jedną z nich wspólnie z rodziną. 

 

  Powodzenia! 



A na koniec zadania plastyczne: 

 

1. Wykonaj z plasteliny lub dostępnych w domu materiałów 

(rolki, ścinki materiałów, plastikowe łyżki, itp. ) bohaterów 

baśni – Śnieżkę, krasnoludki i Złą Macochę.  

2. Z kartonu oraz kawałka folii aluminiowej lub płyty CD 

wykonaj czarodziejskie lustereczko Złej Macochy.  

Ozdób je według własnego pomysłu.  

 

   

Powodzenia! 



Wszystkie materiały  ikonograficzne  
(ilustracje, obrazy)  

wykorzystane w prezentacji 
pochodzą ze strony  
www.pixabay.com 

 

 



Dziękuję 

Do zobaczenia! 


