
 

1. Dzień dobry dzieci. Dzisiaj przeczytam wam 

bajkę  p.t „W Krainie Absurdii”. Musicie 

bardzo uważnie słuchać, bo trzeba będzie 

wykonać zadanie. 

2. Czy wiecie co to jest absurd? Już wam 

wyjaśniam …. To sytuacja lub myśl zupełnie 

pozbawiona sensu. Porozmawiajcie z mamą lub 

tatą czy zgadzają się z takim wyjaśnieniem, 

może wyjaśnią to jeszcze inaczej. 

3. Posłuchajcie pliku dźwiękowego z bajką którą 

specjalnie dla Was czyta ciocia Donata 

Hedrych. /Włącz dziecku plik dźwiękowy z bajką 

- W krainie Absurdii/ 

4. W naszej bajce głównym bohaterem jest Król 

Absurdii, który był ubrany w:  

 Pomponiastą czapkę. 

 Pomarszczoną kurtkę. 

 Brzęczące skarpety. 

 Najprzytulniejszy szalik. 

 Teraz zadanie dla Ciebie … narysuj Króla Absurdii, może to być jego 

portret. Wykonaną pracę schowaj do teczki i jak przyjdziesz do 

przedszkola to wszyscy obejrzymy. Możesz też poprosić swojego rodzica, 

aby zdjęcie twojej pracy zamieścili pod postem na FB a oryginał przynieś 

do przedszkola. 

5. Król Absurdii jeździł królewskim trójkołowcem:  

 ile kół ma królewski pojazd ? Masz pomysł jak mógł wyglądać? Możesz 

narysować lub zrobić konstrukcję przestrzenną np. z kartoników po 

kremach, lekach, butach itp., ograniczeniem jest tylko twoja wyobraźnia i 

materiały które masz w zasięgu ręki. 

6. Jak wyglądał obiad Króla Absurdii, który wykluł się z jaja? 

 Co może się wykluć z jaja? Pewnie odpowiecie, że kurczak i macie rację. 

A coś zupełnie absurdalnego gdyby się wykluło, to jak mogłoby 

wyglądać? Narysuj a rodzica poproś aby wysłał na przedszkolnego FB 

7. Kraina Absurdii to: 

 Król Absurdii 



 Latające Ryby 

 Spiczaste Ptaki 

 Potwór z Szafy 

 Smok 

 Kwiatowe łoża. 

 Poduszkowe wzgórza. 

 Skoczne góry. 

 Długa ciemna jaskinia. 

 Opowiedz swoim domownikom o Krainie Absurdii, możesz wymyślić 

swoją własną Krainę Absurdii, albo wspólnie z całą rodziną wymyślcie 

waszą Krainę Absurdii … każdy mówi jedno zdanie i tak kilka rundek. 

Możecie nagrać tą opowieść za pomocą dyktafonu, który jest w każdym 

telefonie. 

Każdą pracę wykonaną przez dzieci w ramach Usz@tkowa czyli Uszatkowej 

Edukacji na Odległość prosimy schować i jak dzieci wrócą do przedszkola to 

spróbujemy zrobić z zebranego materiału np. książeczki. 


