
Temat: Na zielonej łące

Utrwalenie nazw zwierząt mieszkających na łące.

Obejrzyjcie film „Zagadkowa łąka”. Podzielcie nazwy zwierząt na sylaby.(Starsze dzieci mogą 
podzielić na głoski). 

https://youtu.be/eIe_iAcpQJg

Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej Żabie łapki.

 

Dziecko staje naprzeciw rodzica powtarza tekst za nim tekst, ilustrując go ruchem. 

Dwie zielone małe żabki 

Tak nad stawem grają w łapki

Jedną łapką                                          (podnieś do góry prawą rękę zgiętą w łokciu)

klap, klap, klap                                     (uderz o prawą dłoń partnera)

Drugą łapką                                          ( podnieś do góry lewą rękę w łokciu)

Klap, klap, klap.                                   (uderz o lewą  dłoń partnera)

Potem dwiema                                     (podnieś do góry obie ręce zgięte w łokciach)

Klap, klap, klap.                                   (uderz w obie dłonie partnera)

Ty bocianie ,                                        (pogroź bocianowi, poruszając palcem wskazującym)

Nas nie łap!

https://youtu.be/eIe_iAcpQJg


Słuchanie opowiadania „O żabkach w czerwonych czapkach” H. Bechlerowej.

https://youtu.be/nZoabjWUSPE

Rozmowa na temat opowiadania.

– Jak nazywały się żabki?

– Co zrobiły żabki?

– Kto przybył na zabawę?

– Czy zwierzęta dobrze się bawiły?

– Kto przybył na końcu? Dlaczego?

– Czy żabki uciekły bocianowi?

– Jak przebrały się żabki?

– Co zobaczył z gniazda bocian?

– Czy żabki były widoczne w swych czerwonych ubrankach w zielonej trawie?

– Co poradziła im stara żaba?

– Czy bocian odnalazł zielone żabki w zielonej trawie?

Jakie zwierzęta przyjmują barwę ochronną?

Zobaczcie filmik by poznać 20 najlepiej kamuflujących się zwierząt.

https://youtu.be/YHLkQZ-s06Y

Ciekawostki o żabie

A czy wiecie jak nazywa się dziecko żaby?

Obejrzyjcie obrazki przedstawiające cykl  rozwojowy żaby i posłuchajcie lub obejrzyjcie film

https://youtu.be/gfKhRnQu-PU

Wśród żab są samce i samice. Samice składają do wody dużą ilość jaj sklejonych galaretowatą  
substancją – tak zwany skrzek. Z jaj wylęgają się larwy – kijanki (żyją w wodzie, mają skrzela i ogon).  
Po pewnym czasie kijankom wyrastają kończyny tylne, a następnie – przednie. Na koniec, przed  
wyjściem na ląd, kijanki tracą ogon, rozwijają się ich płuca.

https://youtu.be/gfKhRnQu-PU
https://youtu.be/YHLkQZ-s06Y
https://youtu.be/nZoabjWUSPE


 

Propozycje prac plastycznych

Do wykonania pracy będą potrzebne: trzy kolorowe kartki, pierwsza w dowolnym kolorze 

(na nią nakleimy żabki) oraz kartka w kolorze zielonym i czerwonym, czarny flamaster, zielona 
kredka.

Na zielonej kartce rysujemy duże koło o średnicy np.14 cm oraz dwa małe koła o średnicy 

np. 5 cm (oczy żabki). Na czerwonej kartce również rysujemy koło o średnicy np. 9 cm. 
Wycinamy narysowane elementy, na zielone koło naklejamy czerwone, a następnie zginamy na pół i 
naklejamy na kartce. Powstanie nam „buzia” żabki. Dorysowujemy koło jako brzuszek i łapki wg 
wzoru. Na oczkach żabki czarnym flamastrem zaznaczamy oczy.



 Do wykonania drugiej żabki potrzebna będzie zielona kartka, na której odrysowujemy koło, np. 
średnicy 14 cm, dwie dłonie a, także dwa małe koła o średnicy np. 5 cm. Wszystkie elementy 
wycinamy i naklejamy na kartkę np. w niebieskim kolorze według wzoru. Oczy również mogą być 
zielone z narysowaną kropką  lub takie jak na obrazku.

Następna wersja żabki jest łatwiejsza bo malujemy dłoń zieloną farbą i odbijamy na kartce w 
dowolnym kolorze oraz dorysowujemy elementy buzi i oczu żabki według wzoru.




