
Poniedziałek 11.05.2020 

Tematyka tygodnia: Łąka w maju  

Temat dnia: Barwy ochronne 

 

Dzień dobry kochane Smerfy. 

Witamy Was serdecznie w poniedziałek. Myślę, że w weekend odpoczęliście 

trochę od naszych zabaw i macie mnóstwo siły i energii, żeby znowu zacząć 

zajęcia z nami.  

W tym tygodniu wybierzemy się na łąkę.  

Naszymi celami będą: 

- zapoznanie się ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz rosnącymi tam roślinami, 

- dostrzeganie piękna przyrody w maju 

- poznanie faz rozwoju motyla i żaby, 

- rozwijanie umiejętności matematycznych. 

- odkrywanie litery „ Ż, ż” 

 

 

1. Na początek zapraszam Was do wysłuchania opowiadania Heleny 

Bechlerowej pt. „ O żabkach w czerwonych czapkach”. 

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

 

Mam nadzieję, że uważnie słuchaliście opowiadania i z łatwością odpowiecie na 

pytania. 

- Jakie zwierzątka i owady występowały w opowiadaniu? 

- Z czego były niezadowolone żabki? 

- Co postanowiły urządzić żabki? 

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


- Kto zakłócał zwierzątkom zabawę? 

- Dlaczego bocian nie złapał żabek? 

- Kto je uratował? 

Żabkom udało się uratować, dzięki radom starej żaby, która wiedziała, że kolor 

zielony to ratunek dla małych żabek, ponieważ zielony – to ich barwa ochronna. 

Barwy ochronne chronią owady i zwierzęta przed niebezpieczeństwem, 

sprawiają, że są one niewidoczne dla otoczenia.   

Może znacie jeszcze inne zwierzęta, poza tymi wymienionymi w opowiadaniu, 

które przyjmują barwy ochronne?  

Przedstawię  Wam kilka innych zwierząt, które bardzo dobrze chowają się w 

otoczeniu.  

 

Kameleon – słynie ze zdolności do zmiany swojego ubarwienia. 



 

Patyczaki – wyglądem przypominają patyki, gałązki, łodyżki. 

 

 

Rzekotka drzewna - cechuje się zwykle zielonym, szarym, brązowym lub 

żółtawym ubarwieniem, które potrafi zmieniać w zależności od otoczenia. 

 



2. Zdjęcia , obrazki łąki 

Kochani w opowiadaniu mieliście okazję poznać mieszkańców łąki. 

Zapraszam Was do obejrzenia zdjęć łąki i jej mieszkańców. Może w wolnej 

chwili wybierzecie się z rodzicami na prawdziwą łąkę?  

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Jak widzicie łąka często jest piękna z mnóstwem kolorowych kwiatów. 

Można tam spotkać takie zwierzęta i owady, jak w opowiadaniu czyli 

żabki, biedronki, ale również żyje tam wiele innych zwierząt m.in. jeże, 

zające, krety.  

Na łące trzeba też pamiętać o właściwym zachowaniu. Popatrzcie: 

 



 

 

 

 

 



3. Zabawa rytmiczno- artykulacyjna „Żabie łapki” T. Fiutowskiej  

To zabawa w parach,  więc zaproście do zabawy rodzeństwo, rodziców lub 

dziadków. Mówiąc wierszyk klaskajcie proszę w ręce. 

 

Dwie zielone małe żabki            (klaszczemy) 
tam nad stawem grają w łapki     (uderzamy w swoje kolana): 
jedną łapką            (pokazujemy lewą rękę) 
klap, klap, klap   (Uderzamy w lewą rękę drugiej osoby), 
drugą łapką    (pokazujemy prawą rękę)  
klap, klap, klap  (Uderzamy w prawą rękę drugiej osoby), 
potem dwoma    (pokazujemy obie ręce)  
klap, klap, klap   (Uderzamy w obie ręce drugiej osoby). 
 

4. Zabawa  ruchowa 

 

Na koniec dzisiejszych zajęć zapraszam Was do zabawy ruchowej pt. Owady na 

łące. 

Dziecko jest owadem porusza się lekko na paluszkach w różnych kierunkach, 

cichutko bzycząc. Na klaśnięcie dzieci- owady przykucają i odpoczywają w 

trawie. Dwa klaśnięcia są sygnałem do ponownego ruchu.  

 

5. Zabawa matematyczna dla chętnych 

 

Jeśli macie jeszcze chęć popracować, to przyjrzyjcie się załączonemu 

obrazkowi i wykonajcie polecenie. 

 

 

Pozdrawiamy, Pani Ala i Pani Ania  

 



 

Pozdrawiamy, Pani Ala i Pani Ania  


