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Orkiestra 
Kacperek gra na mandolinie, 

Karolinka na pianinie, 
Filipek pałeczkami wystukuje takt na tamburynie. 

Majka z Hanią wywijają kontrabasem, 
tata z dziadziem śpiewa basem, 

babcia z mamą czytają nuty tymczasem 
i cały domek brzmi radosnym hałasem.

Zadania

1. Zgadnij im
iona grajków

 z orkiestry, opow
iedz, na 

czym
 grają lub co robią. 

2. N
arysuj profile M

ajki, H
ani i Filipa, którzy stoją 

bokiem
. 

3. Uzupełnij pozostałe szkice postaci. 
4. Który grajek jest najstarszy? 
5. Które instrum

enty m
ają struny. Pow

iedz, jak się 
nazyw

ają? 
6. Jeśli m

asz ochotę, to pokoloruj w
szystkie postaci. 
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Zaczarowany 
kraj 

Na malutkiej ławeczce 
siedzi cudaczek w czapeczce, 
przed nim chatka ze szmatek 

z daszkiem w czerwone kwadraty, 
ze ścianami w niebieskie i granatowe łaty, 

z dwoma białymi okiennicami, 
do tego drzwiczki ze skórzanymi zawiasami. 

Dzieci ten domek szmaciany 
dały bajkowym zuchom, by w nim zamieszkały, 

prosząc elfy, by spokoju pilnowały.

Zadania

1. Czy znasz bajkę o elfach?                                                                                       
2. Jak wyobrażasz sobie elfy, jak mogą wyglą-
dać?                                     
3. Wyraźnie wymów: e – l – f – y.                                                              
Zobacz, jak twój czubek języka przy głosce „l” 
uderza w podniebienie górne, a potem wypy-
cha powietrze. Z kolei przez zetknięcie górnych 
zębów i dolnej wargi  wymawiasz głoskę „f”.                                                                            
4. Narysuj cudaczka i zaczarowany kraj.


