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Ref. 30760    SŁUCHANIE I PORZĄDKOWANIE BAJEK 
 
 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
- 1 płyta CD AUDIO MP3 z nagraniem 6 znanych baśni w róŜnych językach. Do płyty CD dołączone 

są równieŜ teksty wszystkich 6 historii. 
- 32 KARTY Z ILUSTRACJAMI o wymiarach 11,2 x 7,8 cm przedstawiające rozwój akcji wszystkich 6 

baśni. 
- 1 Przewodnik  dla uŜytkownika CD 
 
CELE PSYCHOPEDAGOGICZNE  
ZABAWA W PORZĄDKOWANIE SCEN, w której pracuje się nad wielorakimi aspektami rozwoju 
psychologicznego dziecka: 
- Nabycie umiejętności rozpoznawania upływu czasu. 
- Rozwój umiejętności tworzenia logicznej sekwencji czasowej przy prawidłowym porządkowaniu 

kolejnych scen. 
- Nauka pojęć związanych z upływem czasu (przedtem, następnie, potem…). 
- Rozwój czynności słuchania. 
- Stymulowanie i wzbogacanie mowy: zabawa ta zachęca dziecko do opowiadania i pozwala mu uczyć 

się nadawać swojej wypowiedzi określoną strukturę. UmoŜliwia wzbogacanie słownictwa i 
przyswajanie złoŜonych konstrukcji językowych.  

- Ułatwia naukę innych języków. 
 
ZALECANY WIEK 
Od 3 lat. 
 
 OPIS 
- płyta CD AUDIO zawiera nagranie 6 znanych baśni  w róŜnych językach.  - Karty kaŜdej BAŚNI 
oznaczone są innym kolorem ułatwiającym porządkowanie: 

∗ TRZY ŚWINKI …….........………… : 5 ilustracji, ramka w kolorze niebieskim. 
∗ PALUSZEK………………………....... : 5 ilustracji, ramka w kolorze róŜowym. 
∗ śÓŁW I ZAJĄC ………............. : 5 ilustracji, ramka w kolorze fioletowym. 
∗ KOT W BUTACH……………........ : 5 ilustracji, ramka w kolorze zielonym. 
∗ KOPCIUSZEK………….…………...... : 6 ilustracji, ramka w kolorze Ŝółtym. 
∗ PINOKIO……………………………...... : 6 ilustracji, ramka w kolorze czerwonym. 

Karty wyposaŜone są w SYSTEM AUTOKOREKTY znajdujący się NA ODWROCIE: ilustracje kaŜdej baśni  
ponumerowane są (od 1 do 5 lub 6), zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu. 
 
SPOSOBY ZABAWY I ZALECENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ZESTAWU 
Wskazane jest, aby dziecko dokładnie wysłuchało nagrania przed przystąpieniem do porządkowania 
ilustracji. Natępnie, podczas odsłuchiwania historii, dziecko przeprowadza próbę uporządkowania 
ilustracji. Po zakończeniu nagrania, sprawdza numer widniejący na odwrocie karty, aby zweryfikować 
poprawność wykonanego ćwiczenia. Ostatecznym celem ćwiczenia jest, aby dziecko nauczyło się 
bezbłędnie opowiedzieć baśń  i uporządkować ilustracje bez pomocy nagrania.  
 
KOLEJNOŚĆ ZADAŃ 

1. UwaŜne wysłuchanie nagrania przed przystąpieniem do porządkowania ilustracji. 
2. Podczas odsłuchiwania nagrania, dziecko wybiera właściwy obrazek spośród rozłoŜonych na 

stole ilustracji i układa go we właściwej kolejności. Po zakończeniu nagrania odwraca kaŜdy z 
obrazków, sprawdzając, czy są one uporządkowane od numeru 1 do 5.  

3. Kiedy dziecko zapozna się z baśnią, porządkuje rozłoŜone na stole ilustracje bez pomocy 
nagrania.  

4. Mając przed sobą uporządkowane karty z ilustracjami, dziecko opowiada baśń. 
5. Mając przed sobą rozłoŜone karty z ilustracjami, dziecko porządkuje je jednocześnie 

opowiadając baśń. 
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“TRZY ŚWINKI” 

 
W środku głębokiego lasu mieszkały sobie trzy małe świnki. W tym samym lesie mieszkał takŜe wilk, 

który był postrachem wszystkich zwierząt.  
Aby uchronić się przed wilkiem, świnki postanowiły zbudować sobie trzy domki, po jednym dla kaŜdej. 

Najmłodsza świnka zrobiła sobie chatkę ze słomy, gdyŜ chciała szybko skończyć pracę i pójść się pobawić. Średnia 
świnka postanowiła zbudować sobie chatkę z drewna. Kiedy zobaczyła, Ŝe młodsza świnka dawno skończyła swój 
domek i bawi się na całego, szybko skończyła swoją chatkę i pobiegła bawić się razem z siostrą.  
W tym samym czasie, najstarsza i najrozsądniejsza świnka z mozołem pracowała nad swoim domkiem z cegły.  
– Zobaczycie, jak przyjdzie wilk... zobaczycie, co warte są wasze chatki – ostrzegała najstarsza świnka swoje siostry 
bawiące się beztrosko w lesie.  

Pewnego dnia wilk pojawił się naprawdę i świnki natychmiast pobiegły schronić się w swoich domkach. 
Wilk zaatakował najpierw chatkę najmniejszej świnki. Dmuchał i dmuchał, aŜ w końcu chatka ze słomy przewróciła 
się.  

Wilk rzucił się w pogoń za najmniejszą świnką, która natychmiast schroniła się w chatce średniej siostry. 
Wilk dmuchał i dmuchał, aŜ w końcu chatka z drewna teŜ się przewróciła.  

Obie świnki rzuciły się do ucieczki. Biegły co sił w nogach, a wilk był tuŜ, tuŜ! Ledwo udało im się dobiec 
do domku najstarszej siostry. W trójkę schroniły się w środku i pozamykały wszystkie okna i drzwi.  

Wilk długo krąŜył dookoła domku myśląc, jak by tu dostać się do środka. W końcu przyniósł długą drabinę, 
wdrapał się na dach i wślizgnął się do domku przez komin. Jednak najstarsza świnka była jeszcze sprytniejsza i 
postawiła na palenisku garnek z wodą.  

Zły wilk wpadł prosto do gorącej wody. Cały poparzony uciekł czym prędzej trzymając się za ogon i 
skowycząc. Powiadają, Ŝe od tej pory wilk nigdy więcej nie pojawił się w tamtej okolicy. 

“PALUSZEK” 

 
Paluszek był najmłodszym z siedmiu braci. Jego rodzina była bardzo, bardzo biedna. Rodzice Paluszka 

wiedzieli, Ŝe nie zdołają wykarmić swoich dzieci i nie chcieli patrzeć, jak umierają z głodu. Pewnego dnia z bólem 
serca postanowili porzucić chłopców w lesie. Jednak Paluszek był bardzo mądrym malcem i domyślał się, co chcą 
zrobić rodzice.  

Tego dnia matka dała wszystkim dzieciom po kawałku chleba - Paluszek nie zjadł jednak swojego 
przydziału. Pokruszył chleb i w trakcie drogi rzucał okruchy na ziemię, zostawiając w ten sposób ślady, po których 
mogliby wrócić do domu. Kiedy dzieci poczuły, Ŝe są same i zagubione w środku lasu, Paluszek pocieszył je, Ŝe 
zaraz znajdą drogę do domu wracając po pozostawionych śladach. Niestety, szybko okazało się, iŜ okruszki chleba 
zostały zjedzone przez ptaki, więc dzieci musiały ruszyć przed siebie na oślep. Wędrując tak przez las, nagle trafiły 
na stojącą na środku polany chatkę. Postanowiły zapukać do drzwi i poprosić o schronienie na noc. W drzwiach 
pojawiła się kobieta. Okazało się jednak, Ŝe jest to Ŝona strasznego ogra, który poŜera dzieci na kolację! Kobieta 
zlitowała się nad biednymi dziećmi i pozowoliła im wejść ostrzegając jednak, iŜ będą musiały schować się w spiŜarni 
kiedy nadejdzie jej mąŜ.  

Kiedy ogr wrócił do domu głodny jak wilk, natychmiast poczuł zapach dzieci. Zaczął przeszukiwać dom i 
znalazł dzieci schowane w spiŜarni. Na szczęście jego Ŝona przekonała go, aby zostawił sobie maluchy na następny 
dzień na obiad, gdyŜ dzisiaj przygotowała juŜ dla niego przepyszny gulasz.  

Kiedy zapadła noc dzieci uciekły przez okno, które Ŝona ogra zostawiła im otwarte. Kiedy następnego dnia 
ogr odkrył ucieczkę dzieci, natychmiast załoŜył zaczarowane siedmiomilowe buty i poszedł w las szukać 
uciekinierów. Zmęczony szukaniem, ogr połoŜył się pod drzewem i zasnął blisko miejsca, w którym ukryły się 
dzieci.  

OdwaŜny Paluszek zdjął ogrowi siedmiomilowe buty z nóg i załoŜył je sobie. Zaczarowane buty 
natychmiast zmniejszyły się na miarę nóg chłopca. W swoich nowych butach Paluszek bardzo szybko przemierzył las 
i dotarł do domu rodziców. W ten sposób udało mu się doprowadzić swoich braci do domu i ocalić je przed złym 
ogrem. Dzięki siedmiomilowym butom, Paluszek potrafił poruszać się szybko na duŜe odległości i wkrótce został 
królewskim posłańcem. Tak oto dzięki małemu Paluszkowi, jego rodzina nigdy więcej nie odczuła głodu. 
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“śÓŁW I ZAJĄC” 

 
śółw i zając mieszkali w pięknym lesie wraz z innych leśnymi zwierzątami. Zając znany był w całej 

okolicy z niezwykłej zwinności, szybkości, ale takŜe i z ogromnej zarozumiałości. śółw natomiast słynął z tego, Ŝe 
był powolny, cierpliwy i wytrwały. Pewnego dnia w lesie zorganizowano wyścig, w którym Ŝółw i zając postanowili 
wziąć udział.  

- śółwiu, jesteś pewien, Ŝe chcesz startować w wyścigu? PrzecieŜ wiesz, Ŝe cię prześcignę. – chełpił się 
zarozumiały i pewny siebie zając.  

Kiedy zaczął się wyścig, Ŝółw wystartował powoli i zaczął posuwać się małymi kroczkami do przodu, 
podczas gdy zając w dwóch skokach znalazł się na czele. Zając spojrzał w tył i zobaczył pełzącego daleko w tyle 
Ŝółwia. Pomyślał, Ŝe nic się nie stanie jak zatrzyma się, aby napić się wody. Tymczasem Ŝółw cierpliwie, krok po 
kroczku nadal posuwał się do przodu. Kiedy zając skończył picie, spojrzał w tył i zobaczył, Ŝe Ŝółw, choć był bardzo 
powolny, posunął się juŜ na tyle, Ŝe prawie się z nim zrównał. Zając skoczył więc znów do przodu i kilkoma susami 
oddalił się od Ŝółwia. Widząc, Ŝe ponownie odzyskał przewagę nad rywalem, pewny siebie zając postanowił 
odpocząć w cieniu drzewa.  

Tymczasem, Ŝółw powoli posuwał się do przodu bez odpoczynku, nie zatrzymując się ani na chwilę. Zając 
zasnął pod drzewem jak kamień a kiedy się obudził, okazało się, Ŝe o dziwo, Ŝółw w tym czasie dotarł do mety i 
wygrał wyścig.  

Tak oto tamtego dnia wytrwały i cierpliwy Ŝółw pokonał szybkiego i zarozumiałego zająca.  
 

“KOT W BUTACH” 
 

Pewien młynarz zostawił w spadku swoim synom cały swój skromny dobytek. Najstarszemu synowi 
zostawił młyn, średniemu synowi zostawił osła, a najmłodszemu - tylko kota. Nie był to jednak byle jaki kot. Aby 
pomóc swojemu panu, kot wziął worek na plecy, parę butów i poszedł na polowanie. 

Udało mu się upolować dwie kuropatwy, wsadził je do worka i zaniósł prezent królowi:  
- Wasza Wysokość! Mój pan, jaśnie wielmoŜny pan Szaraban, przesyła ten oto skromny podarunek.  
Pewnego dnia, kiedy król udał się z córką na przejaŜdzkę nad rzekę, kot poprosił swojego pana, Ŝeby 

rozebrał się i wszedł do wody. Kot ukrył ubranie swojego pana i kiedy powóz króla przejeŜdŜał obok, sprytny kot 
zaczął wzywać pomocy: - Ratunku! Mój pan, jaśnie pan Szaraban tonie!- Kot powiedział królowi , Ŝe bandyci 
obrabowali jego pana i wrzucili go do rzeki. Król rozkazał przynieść dla uratowanego jegomościa szaty z królewskiej 
kolekcji. Kiedy królewna zobaczyła młodzieńca w tak pięknym stroju, zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. 
Król zaoferował się zawieźć młodzieńca do jego zamku w królewskim powozie.  

Kot pobiegł na przód i przekonał koszących zboŜe chłopów, aby powiedzieli królowi, Ŝe pole, które koszą 
naleŜy do pana Szarabana. I tak chłopi zrobili kiedy królewski powóz przejeŜdŜał obok.  

Kot pobiegł szybko do pobliskiego zamku, w którym mieszkał prawdziwy właściciel okolicznych ziem. Był 
nim bardzo zły czarownik, który potrafił przemieniać się w jakiekolwiek zwierzę. Kot poprosił czarownika, aby 
zmienił się w lwa a czarownik chcąc udowodnić swoje umiejętności przemienił się w drapieŜnika. – Phi, to jest 
bardzo łatwe! – wyśmiał go kot, - ale załoŜę się, Ŝe nie umiesz przemienić się w coś bardzo małego, na przykład w 
małą myszkę! – UraŜony czarownik przemienił się w mysz, a wówczas kot skoczył i połknął go czym prędzej.  

W tym samym momencie na dziedziniec zajechał królewski powóz i kot wyszedł powitać króla w zamku 
swojego pana. Królowi spodobał się tak zamoŜny młodzieniec i uznał, Ŝe byłby on dobrym męŜem dla jego córki. 
Tak oto, dzięki sprytowi Kota w Butach, syn młynarza, przemieniony w jaśnie pana Szarabana, oŜenił się z córką 
króla.  
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“KOPCIUSZEK” 

 
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami Ŝyła sobie przemiła i piękna panna, którą w domu nazywano 

Kopciuszkiem. Kopciuszek był sierotą i mieszkał ze swoją macochą i dwoma przybranymi siostrami. Zazdrosne o 
jego urodę siostry cały dzień kazały Kopciuszkowi pracować w kuchni.  
Pewnego dnia cała rodzina została zaproszona przez księcia na bal do pałacu, lecz Kopciuszkowi nie pozwolono na 
niego się wybrać. Jego obowiązkiem było pozmywać podłogę i przygotować kolację dla sióstr, kiedy wrócą z balu.  
Kiedy rodzina wyruszyła na bal, sierota uŜaliła się nad swoim losem i wielkie łzy potoczyły się jej po policzkach.  
W tym momencie pojawiła się u jej boku dobra wróŜka i zwróciła się do Kopciuszka tymi słowami:  

- Kopciuszku, jesteś taka dobra i pracowita, zasługujesz iść na bal. 
Jednym machnięciem czarodziejskiej róŜdŜki, dobra wróŜka przemieniła starą i brudną sukienkę Kopciuszka w 
przepiękną suknię. Przemieniła takŜe leŜącą w kącie dynię w przepiekną karocę, cztery myszy w konie i dwie 
jaszczurki w stangretów.  
Na koniec dobra wróŜka ostrzegła: 

- Musisz pamiętać o jednej rzeczy, czar pryśnie o godzinie dwunastej w nocy, musisz więc wyjść z balu 
przed północą.  
Kopciuszek nie czekając, wsiadł do karocy i wyruszył na bal.  
W trakcie całego wieczoru, ksiąŜe z nikim innym nie chciał tańczyć tylko z Kopciuszkiem. Zaproszeni goście pytali 
siebie nawzajem, kim jest ta przepiękna młoda dama i nawet własne siostry nie rozpoznały Kopciuszka w nowych 
szatach. Kopciuszek tak wspaniale bawił się na balu, iŜ zapomniał o ostrzeŜeniu dobrej wróŜki. Dopiero pierwsze 
uderzenie zegara o północy przypomniało mu o konieczności powrotu, wybiegł więc prędko z pałacu gubiąc po 
drodze jeden z kryształowych pantofelków.  
Jedyne, co pozostało księciu po wspaniałej tancerce to był właśnie ów pantofelek. Ogłosił więc, iŜ oŜeni się z tą 
panną, do której naleŜy ten pantofelek.  
KsiąŜe objechał całe królestwo wkładając bucik na stopy wielu damom, Ŝadna z nich nie miała jednak tak 
delikatnych i małych stópek.  
Wreszcie przyszła kolej na Kopciuszka. Ku zdziwieniu wszystkich obecnych, pantofelek z łatwością wszedł na jego 
stopę.  
Wówczas młody ksiąŜę i piękna panna obiecali sobie, Ŝe nie rozstaną się juŜ nigdy więcej, wkrótce wzięli ślub i Ŝyli 
długo i szczęśliwie.  
 

“PINOKIO” 
 

Był sobie pewnego razu sympatyczny i miły starzec zwany DŜepetto, który potrafił z wielką zręcznością 
strugać zabawki z drewna. Pewnego razu jeden z drewnianych pajacyków udał mu się tak dobrze, iŜ DŜepetto 
spojrzał na niego i rzekł: -Nazwę cię Pinokio! Tak bym chciał, abyś był prawdziwym dzieckiem, byłbyś dla mnie jak 
syn!- Tak marzył sobie ten dobry człowiek, który nie miał własnych dzieci. 

Tej nocy, podczas gdy DŜepetto spał, w warsztacie starca pojawiła się dobra wróŜka. Kiedy zobaczyła jak 
pięknego pajacyka wystrugał stary mistrz, postanowiła nagrodzić pracę artysty i oŜywiła drewnianą lalkę swoją 
czarodziejską róŜdŜką. Jak wielką radość odczuł stary DŜepetto na drugi dzień po wejściu do warsztatu! Pinokio 
poruszał się, chodził, śmiał i mówił! Pomimo tego, iŜ w dalszym ciągu był tylko pajacykiem z drewna.  

DŜepetto chciał, aby Pinokio był mądrym chłopcem i posłał go do szkoły. Tam Pinokio poznał 
dobrodusznego świerszcza Gadułę, z którym bardzo się zaprzyjaźnił. 

Wkrótce jednak Pinokio poznał innych przyjaciół - dwóch niegrzecznych i złośliwych chłopców - i zamiast 
chodzić do szkoły i słuchać dobrych rad swojego przyjaciela świerszcza, chodził na wagary z nowymi kolegami i 
płatał róŜne figle. Świerszcz Gaduła widząc, co się dzieje bardzo posmutniał. Pinokio przestał chodzić do szkoły i 
uciekł z domu w poszukiwaniu przygód. Z czasem drewnianemu pajacykowi wyrosły ośle uszy, bo nie nauczył się 
przecieŜ ani czytać ani pisać, a jakby jeszcze tego było mało, za kaŜdym razem jak wypowiadał jakieś kłamstwo, nos 
robił mu się czerwony i urastał do rozmiarów marchewki! 

Pewnego dnia świerszcz Gaduła dowiedział się, iŜ DŜepetto wyruszył małą łódeczką z Ŝaglem na 
poszukiwanie swojego syna Pinokia i w trakcie podróŜy został połknięty przez ogromnego wieloryba. Świerszcz 
Gaduła odnalazł Pinokia i razem wyruszyli na morze na ratunek biednemu starcowi.  

Kiedy Pinokio wraz z Gadułą znaleźli się tuŜ przed wielorybem, ten rozwarł wielką paszczę i połknął 
śmiałków w całości, tak samo jak połknął wcześniej DŜepetta! Wreszcie syn i ojciec byli znowu razem! Teraz 
musieli tylko znaleźć sposób ucieczki z wielorybiego brzucha. – JuŜ wiem!- rzekł Gaduła –Rozpalmy duŜe ognisko!- 
Ogień sprawił, Ŝe ogromny wieloryb zaczął kichać i łódka wraz z trzema bohaterami wypadła na zewnątrz.  

Pinokio wrócił do domu z DŜepettem, zaczął znowu chodzić do szkoły i zachowywać się jak grzeczny 
chłopiec. DŜepetto był z niego dumny! Dobra wróŜka w zamian za odwagę i dobre zachowanie przemieniła Pinokia 
w prawdziwego chłopca! 






