Kochani!
Jak dobrze być dzieckiem i raz na jakiś czas przenieś się do świata fantazji, w którym to, co
prawdziwe, cudownie przytula się do tego, co nieprawdziwe. Właśnie dlatego tak kocham
baśnie i bajki.
Jestem skrzatem i przybywam do Was z Krainy Bajek, na którą spadło wielkie nieszczęście.
Otóż zły czarodziej Kadabra rzucił klątwę i w krainie bajek wszystko się pomieszało.
To straszne i smutne. Kadabra zostawił jednak kopertę, w której ukrył zadania. Obiecał, że
jeśli zostaną wykonane odczaruje Krainę Bajek i wszystko będzie jak dawnej.
Sam nie dam rady tego rozwiązać, ale Wy przecież doskonale znacie bohaterów książek!
Czy zechcecie mi pomóc i zdjąć zaklęcie z bajkowej krainy?
Jeżeli lubicie rozwiązywać różnego rodzaju zagadki, łamigłówki, krzyżówki to zachęcam Was
do wspólnej zabawy 
Zaczynamy 

Bajkowo i przygodowo
1. Zły czarnoksiężnik pozamieniał tytuły bajek. Przeczytaj zamienione tytuły i podaj ich
poprawne nazwy.
Błędny tytuł

Poprawny tytuł

Zielony kapturek
O krasnoludkach i sierotce Gabrysi
Oto jest Basia
Księżniczka Śniegu
Księżniczka na ziarnku maku
Doktor Dolittle i jego zagroda
Plastusiowy dzienniczek

2. Zakreśl prawidłową odpowiedź:
I.
Złotą Rybkę złowił:
a. rycerz,
b. robotnik,
c. rybak.
II.
Czerwony Kapturek niósł lekarstwa dla:
d. cioci,
e. babci,
f. wilka.
III.
Kopciuszek zgubił:
g. pakunek,
h. pantalonki,
i. pantofelek.
IV.
Szewczyk Dratewka pomógł:
j. kurom, mrówkom, pieskom,
k. krówkom, mrówkom, pszczołom,
l. kaczkom, mrówkom, pszczołom.
V. Księżniczka leżała na:
m. ziarnku grochu, dwóch materacach i 12 pierzynach,
n. ziarnku grochu, 20 materacach i 200 pierzynach,
o. ziarnku grochu, 20 materacach i 20 pierzynach.
3. Wpisz w okienka nazwy postaci, które znasz z książek. Powodzenia 

4. Połącz bajkowe pary z odpowiednim rysunkiem.

Herkules i Megara

Donald i Daisy

Aladyn i Dżasmina

Landy i Tramp

Mickey i Minnie

Simba i Nala

Bajki chyba dobrze są Ci znane ? Teraz odpocznij, weź swoją ulubioną książkę i zanurz się w
świecie fantazji. Jutro czeka Cię kolejny dzień pełen wrażeń.

