
Opracowała: Małgorzata Kudyba 

Chodź opowiem Ci bajeczkę, bajka będzie długa – baśniowy pokój zagadek do realizacji 

w przedszkolu 

Scenografia i gadżety: pierniki papierowe, pierniczki, grafiki z wybranych bajek i baśni,  buty, 

jabłka, kot, różdżka, krasnal, koszyk (ew. figurki żab z gry Talizman), strój Baby Jagi (nauczyciel 

wciela się w tę rolę) zapałki (duże pudełko i zapałki wykonane samodzielnie), dwie skrzynki, 

markery, kredki, zdjęcia bohaterów bajek 

Wprowadzenie/ Fabuła 1: Podczas swojej wędrówki dotarliście do niezwykłego miejsca (polany, 

lasu etc,), w którym znajduje się śliczna chatka. Skuszeni pięknem tego budynku weszliście do 

środka. W momencie, gdy wszyscy znaleźli się w środku, usłyszeliście złowrogi odgłos 

zamykających się drzwi. Okazało się, że nie można ich otworzyć, a Wy znaleźliście się w chatce 

Baby Jagi. Musicie znaleźć drogę wyjścia z tego miejsca. Macie na to 25 minut, a przewodnikiem 

po tym miejscu będą znane Wam baśnie. Aby odzyskać wolność i znaleźć klucz otwierający drzwi 

chatki, będziecie musieli się wykazać znajomością baśni i zmierzyć z różnymi zagadkami i 

wyzwaniami. Pamiętajcie, że liczy się także współpraca, umiejętność słuchania się, 

spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia.  

Wprowadzenie/ Fabuła 2: Podczas swojej wędrówki dotarliście do niezwykłego miejsca (polany, 

lasu etc,), w którym znajduje się śliczna chatka. Skuszeni pięknem tego budynku weszliście do 

środka. W momencie, gdy wszyscy znaleźli się w środku, usłyszeliście złowrogi chichot. Okazało 

się, że znaleźliście się w chatce Baby Jagi. Waszym zadaniem jest przekonanie Baby Jagi, aby dała 

Wam słodki szyfr do kłódki, w którym znajduje się fantastyczna niespodzianka. (macie na to 25 

minut) Uda wam się to, jeżeli wykażecie się znajomością bajek i baśni oraz zmierzycie z różnymi 

zagadkami i wyzwaniami. Pamiętajcie, że liczy się także współpraca, umiejętność słuchania się, 

spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia. Pamiętajcie również, że Baba Jaga nie jest 

taka straszna i możecie ja prosić o pomoc, jeżeli nie poradzicie sobie z jakimś zadaniem. 

POWODZENIA! 

 

Zadania i wskazówki: 

1. Wymieńcie dwie postacie baśniowe. Jak odpowiecie na to pytanie, to otrzymacie od Baby 

Jagi następne zadanie. 

 

2. Zadanie w kopercie otrzymane od Baby Jagi 

 

 

W przedmiocie, w którym Czerwony Kapturek zaniosła jedzenie Babci  ukryta jest kolejna 

wskazówka 

 

Odpowiedź: koszyk 

3. Zadanie znajdujące się w koszyku 

 



Następne zadanie jest ukryte w przedmiocie, które miała dziewczynka w jednej z baśni, w 

przedmiocie, którego nie powinny używać dzieci, aby się nie poparzyć i nie zaprószyć 

ognia. 

 

Odpowiedź: zapałki 

4. Zadanie znajdujące się w pudełku od zapałek 

 

W pudełku od zapałek jest określona ich ilość, która jest wskazówką do kolejnej zagadki i 

pierwszą cyfrą kodu, który otworzy Wam drzwi chatki Baby Jagi – zapamiętajcie tę cyfrę 

 

Odpowiedź: 7 

5. W kopercie z cyfrą 7 znajduje się krzyżówka. 

 

Rozwiążcie podaną krzyżówkę, a rozwiązanie (hasło) wskaże wam miejsce ukrycia 

następnego pytania i zagadki. Poproście Babę Jagę o pomoc w przeczytaniu pytań oraz we 

wpisaniu waszych odpowiedzi do krzyżówki. 

 

 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

 

1)  W jej chatce znaleźli się Jaś i Małgosia 

2) ……………..królewna, która ciągle leżała w łóżku 

3) Część ubrania, które nosił kot w jednej z bajek 

4) Kłapouchy, jeden z przyjaciół Kubusia Puchatka 

5) Nosiła go kolorze czerwonym dziewczynka, która chciała się dostać do babci 

6) Bohaterka jednej z bajek, która miała złą macochę i dwie siostry oraz zgubiła 

pantofelek 

 

1    B A B A J A G A      

2   Ś P I Ą C A         

3        B U T Y      

4    O S I O Ł E K       

5 K A P T U R E K         

6       K O P C I U S Z E K 

 

Odpowiedź: jabłko 

6. Wskazówka znajdująca się w jabłku znajdującym się na półmisku z kilkoma jabłkami 

 

Następną wskazówkę ma dla Was zwierzątko, które w bajkach może spełnić trzy życzenia 

 

Odpowiedź: rybka 



7. Wskazówka znajdująca się w pluszowej rybce. 

Dzieci otrzymują kartkę formatu A4, na której znajduje się napis (czcionka 12): 

Kto szuka ten znajdzie, a kto patrzy, ten dostrzeże  

(na kartce napisana jest świecą kolejna wskazówka) – dzieci muszą dostrzec to, że otrzymały tak 

dużą kartkę z małym napisem; tekst napisany świecą: BUTY) 

Odpowiedź: buty 

8. Wskazówka znajdująca się w butach położonych w szafie 

 

W jednym bucie znajduje się pytanie: 

 Ilu krasnoludków towarzyszyło Królewnie Śnieżce? Odpowiedź to kolejna cyfra do szyfru, 

który pozwoli Wam zdobyć klucz do skrzyni. 

 

Odpowiedź: 7 

 

W drugim bucie znajduje się pytanie:  

 

Na ile lat zapadła w sen Śpiąca Królewna? 

 

Odpowiedź: 100 

 

Cyfra, która znajduje się na początku tej liczby, to ostatni element szyfru do skrzyni, w 

której znajduje się zadanie finałowe. 

 

Odpowiedź: 1 

 

9. Macie już wszystkie cyfry, które pozwolą Wam otworzyć skrzynię z finałowym zadaniem. 

A więc do dzieła! 

 Szyfr tworzą cyfry: 771 

10. Zadanie znajdujące się w skrzyni 

 

Wykorzystując materiały, które znaleźliście w skrzyni opracujcie plakat poświęcony bajkom 

i baśniom. Macie na to dziesięć minut. W tym zadaniu liczy się umiejętność wykorzystania 

materiałów, ale także kreatywność. 

 

11. Gratulacje! Udało Wam się wykonać wszystkie zadania i potwierdziliście to, że doskonale 

znacie baśnie i bajki. W nagrodę otrzymacie ode mnie słodki kod, dzięki któremu 

zdobędziecie klucz do skrzyni, w której znajduje się dla Was niespodzianka 

Kod kolorowy:……. 

 


