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Dzień dobry drogie Dzieci, dzień dobry Rodzice!                        

Oto nasze propozycje zabaw na dzisiejszy dzień.  

Zadanie 1.  

Rozpocznijmy nasz dzień od rozruszanki.  

Zapraszamy Was do zabawy z Pipi i Myszką Minnie     

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH

52rzByC5l     

Zadanie 2. 

5- latki karta prcy cz.4,s.40 

Rysuj oburącz po śladach rysunku motyla. Pokoloruj rysunek. Odszukaj takie same rysunki 

motyli. Pokoloruj je tak samo. 

4 – latki karta pracy cz 2, s. 45 

 

Dokończ rysunek motyla na dole karty tak, aby wyglądał jak ten na górze karty. Pokoloruj 

wybrany rysunek. 

 

Zadanie 3. 

 

Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej O żabkach w czerwonych czapkach ilustrowanego 

obrazkami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXfxfNpIKZU 

 

Rozmowa na temat opowiadania. 

 

– Jak nazywały się żabki? Dlaczego postanowiły urządzić bal? 

– Kogo na niego zaprosiły? Jacy goście przyszli? 

– Kto przybył jako ostatni? Dlaczego? Jak przebrały się żabki? 

– Co zobaczył bocian ze swojego gniazda? Dlaczego bocianowi było łatwo odnaleźć żabki? 

– Co poradziła im stara żaba? 

– Dlaczego bocian nie mógł odnaleźć żabek, gdy zrzuciły czerwone ubranka? 

 

Wiecie co to jest barwa ochronna, na pewno pamiętacie wycieczkę na łąkę, tam była mowa o 

kamuflażu czyli barwie ochronnej –  to taki rodzaj przebrania, w którym dany owad, zwierzę 

próbuje się stopić z tłem, by być niewidocznym dla drapieżnika, który mógłby zrobić mu 

krzywdę) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH52rzByC5l
https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH52rzByC5l
https://www.youtube.com/watch?v=uXfxfNpIKZU


Zadanie 4. 

 

Zabawa ruchowa „Strachliwe żabki” 

Dzieci – żabki skaczą po pokoju niby po łące, na hasło dorosłej osoby: Bocian zastygają w 

bezruchu; hasło: Nie ma bociana jest sygnałem do ponownego ruchu żabki. 

 

Zadanie 5. 

 

Posłuchajcie ciekawostek na temat żab 

 

Nie wszystkie żaby są zielone. Niektóre są różnokolorowe z czerwonymi, brązowymi, a 

nawet niebieskimi plamkami. 

Żaby nie lubią przebywać zbyt długo na słońcu, bo wysusza ich skórę. Nigdy nie piją wody 

pyszczkiem. A jak to robią, czy wiecie? (Woda przecieka przez ich skórę). 

 

 
 

             żaba śmieszka                                                      żaba trawna 

 

 

Zabawa Zielona żabka. 

 

Dzieci klaszczą jeden raz po zakończeniu każdego wersu. Potem klaszczą wtedy, kiedy 

usłyszą słowa określające kolor zielony. 

 

Zielona żabka,                                                        W zielonym płaszczyku 

chociaż jeszcze mała,                                             do wody wskoczyła, 

swój zielony płaszczyk                                           a zielona woda 

z szafy wyjmowała.                                                przed boćkiem ją skryła. 

 

 

Zadanie 6. 

Żaba - praca plastyczna (załącznik) 

• Pomaluj farbami plakatowymi , lub kredkami żabę z załącznika. 

• Po wyschnięciu wytnij  ją i  przyklej do pustego pudełka po zapałkach, lub do rolki po papierze    

toaletowym, aby żabka stała.     
 
 

 



Zadanie 7. 

5- latki karta prcy cz.4,s.41 

Rysuj po śladach − od obrazków gąsienic  motyli: cytrynka, pazia królowej, bielinka, 

do obrazków motyli. 

 

4 - latki karta prcy cz.4,s.44 

Nazwij zwierzęta, które są na zdjęciach. Jeżeli nie znasz nazw, to poproś osobę dorosłą 

o podpowiedź. Podziel te nazwy rytmicznie na sylaby. 

Zadanie 8. 

Zabawa ruchowa przy muzyce. Ćwiczcie razem z małpkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy jutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464



