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Krąg tematyczny: „W krainie śniegu i lodu  ”

Królowa Śniegu

  Dawno, dawno temu żył czarnoksiężnik, który miał zaczarowane lustro. Odbijało 

się w nim tylko to, co brzydkie i złe (dzieci spoglądają do lusterek, robią brzydkie 

minki). Pewnego razu lustro stłukło się, rozsypując na tysiące kawałków 

(wymawiamy „brzdęk!”).  Gdy taki kawałek wpadł komuś do oka, widział on świat 

tylko w szarych barwach. Jeśli zaś komuś kawałek lustra wpadł w serce, przemieniał 

się on w człowieka zimnego i niedobrego.

   W pewnej krainie żył Kaj i Gerda: chłopiec i dziewczynka, którzy bardzo się 

kochali (posyłamy całusy). Róże, które posadzili na znak swojej miłości, nigdy nie 

więdły („w ąchamy róże”-wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami).

   Niestety, kawałek zaczarowanego lustra wpadł Kajowi do oka (przymykamy jedno 

oko, wymawiamy „ach!”), a także do serca (chwytamy się za serce mówiąc: 

„ooooch!”) . Zmienił się on zupełnie, nie poznając swojej ukochanej (robimy smutną 

minę). Gdy pewnego dnia samotnie zjeżdżał z górki na sankach (przesuwamy 

językiem po podniebieniu do tyłu), przejeżdżała obok na saniach Królowa Śniegu 

(naśladujemy stukot kopyt- kląskamy językiem). Królowa przywołała go ruchem ręki 

(naśladujemy językiem gest przywoływania). Kaj bez namysłu wsiadł na sanie 

Królowej, które uniosły się wysoko nad ziemię (sięgamy językiem do podniebienia) i 



odleciały w nieznane (unosimy język do nosa). Królowa zabrała Kaja do swojego 

zamku w krainie lodu i śniegu. Jak się okazało, była to zła królowa, która zmuszała 

chłopca do układania lodowych łamigłówek (dotykamy językiem każdego dolnego  

zęba).

   Tymczasem zrozpaczona Gerda postanowiła chłopca odszukać. Wyruszyła w świat 

(wysuwam język daleko do przodu). Spotkało ją tam wiele niebezpiecznych przygód.  

Po wielu perypetiach dzielna dziewczynka dotarła do krainy lodu i śniegu 

(wymawiamy „szszszsz.....” naśladując mroźny wiatr). Odnalazła zamek Królowej 

Śniegu („liczymy wieżyczki zamkowe”: dotykamy językiem górnych zębów). Było tam

bardzo zimno (chuchamy na ręce ogrzewając je). 

   Kaj niestety nie poznawał dziewczynki. Był już prawie całkowicie zmrożony 

(parskamy wargami: „brrrr....”). Dziewczynka rozpłakała się, a jej gorące łzy pełne 

miłości spłynęły na twarz i serce chłopca. Stał się wtedy cud: szczere  łzy Gerdy 

sprawiły, że roztopiło się skamieniałe serce chłopca, a zaczarowane odłamki szkła z 

oka i serca wypłynęły. Dzieci przytuliły się do siebie uradowane (uśmiechamy się 

szeroko)!.

    Chociaż zła Królowa Śniegu nie chciała dzieci wypuścić, wszystko dobrze się 

skończyło. Udało się im uciec i szczęśliwie powrócić do domu (oddychamy głęboko 

„z ulgą”, zwracając uwagę na brzuszny tor oddechowy). Odtąd żyli długo i 

szczęśliwie (uśmiechamy się i posyłamy całusy).


