
Piątek 15.05. Klasy 0 

Dania też leży w Europie. 

Cele: 

- rozwijanie mowy 

- zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem- duńskim pisarzem  

- poznanie wybranych baśni  

 

1.Obejrzyjcie dziś na początku zajęć  film: 

https://www.youtube.com/watch?v=4L9cLx3EKSE 

 

Jak zdążyliście zauważyć, był to film o państwie, które nazywa się Dania. Leży ona w Europie, 

jej stolicą jest miasto- Kopenhaga. Należy ona również do Unii Europejskiej.  

 

A tak wygląda jej flaga: 

 

Duńska flaga ma kształt prostokąta w kolorze czerwonym, na którym mieści się biały krzyż. 

Postaraj się teraz odnaleźć na mapie Europy flagę Danii, a zobaczysz gdzie leży państwo.  

 



 

2.Wiecie kim jest Hans Christian Andersen- to duński poeta i pisarz który stał się sławny na 

całym świecie, przez swoje baśniowe opowiadania dla dzieci. 

 

Napisał ich bardzo dużo, na pewno część z nich dobrze znacie: 

 ,,Królowa Śniegu” 

 ,,Calineczka” 

 ,,Brzydkie kaczątko” 

 ,,Dziewczynka z zapałkami” 

 ,,Księżniczka na ziarnku grochu” 

 ,, Mała Syrena” 

 ,, Słowik” 

3. Poproście teraz kogoś dorosłego, o przeczytanie opowiadania na podstawie baśni Hansa 

Christiana Andersena ,,Księżniczka na ziarnku grochu”. 

Był sobie pewnego razu książę, który chciał się ożenić z księżniczką, ale to musiała być 

prawdziwa księżniczka. Jeździł więc po całym świecie, żeby znaleźć prawdziwą księżniczkę, 

lecz gdy tylko jakąś znalazł, okazywało się, że ma jakieś „ale”. Księżniczek było dużo, jednak 

książę nigdy nie mógł zdobyć pewności, że to były prawdziwe księżniczki. Zawsze było tam 

coś niezupełnie w porządku. 

Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak ogromnie chciał mieć za żonę prawdziwą 

księżniczkę. Pewnego wieczoru była okropna pogoda; błyskało się i grzmiało, a deszcz lał jak z 

cebra; było strasznie. Nagle ktoś zapukał do bramy miasta i stary król wyszedł otworzyć. 

Przed bramą stała księżniczka. Ale mój Boże, jakże wyglądała, co uczyniły z niej deszcz i słota! 

Woda spływała z włosów i sukienki, wlewała się strumykiem do trzewiczków i wylewała się 

piętami, ale dziewczynka powiedziała, ze jest prawdziwą księżniczką. „Zaraz się o tym 

przekonamy” – pomyślała stara królowa, ale nie powiedziała ani słowa, poszła do sypialni, 

zdjęła całą pościel, na spód łóżka położyła ziarnko grochu i na nim ułożyła jeden na drugim 



dwadzieścia puchowych materaców, a potem jeszcze dwadzieścia puchowych pierzyn. I na 

tym posłaniu miała spać księżniczka. Rano królowa zapytała ją, jak spędziła noc. − O, bardzo 

źle – powiedziała księżniczka – całą noc oka nie mogłam zmrużyć! Nie wiadomo, co tam było 

w łóżku. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieskie od 

sińców. To straszne! Wtedy mieli już pewność, że była to prawdziwa księżniczka, skoro przez 

dwadzieścia materaców, dwadzieścia puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu. Taką 

delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. Książę wziął ja za żonę, bo teraz był 

pewny, że to prawdziwa księżniczka, a ziarnko grochu oddano do muzeum, gdzie jeszcze 

teraz można je oglądać, o ile go ktoś nie zabrał. Widzicie, to była prawdziwa historia. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:  

− Z kim chciał ożenić się książę?  

− Jak wyglądała księżniczka, która pewnego dnia zapukała do bramy miasta?  

− Jak królowa chciała się przekonać, czy jest to prawdziwa księżniczka?  

− Czy dziewczyna okazała się prawdziwą księżniczką? 

4. Trochę się zasiedzieliście , a więc czas na ćwiczenia i trochę zabawy przy muzyce.  

https://www.youtube.com/watch?v=HnsVi3C280M 

 

 

5. A teraz posłuchaj rymowanki i postaraj się jej nauczyć: 

W Europie mieszkam, 

tak jak ty, kolego. 

Że jestem Polakiem – 

dumny jestem z tego. 

Jak myślisz, co oznaczają słowa rymowanki? 

 

Życzę owocnej pracy. 

 

Dla chętnych 

1. Pokoloruj flagę Danii. 

2. Posłuchaj baśni ,,Motylek”- Hansa Christiana Andersena, spróbuj 

wykonać ilustrację do fragmentu, który najbardziej ci się spodobał. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dNSKOc5_Y2w 



 

 

 

 


