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Rodzicu, przeczytaj z dzieckiem opowiadanie, niech dziecko odpowie na zadane 

pytania. 

,,Zielona żabka" 

Na pewno wiecie, że żaby są przysmakiem bocianów ale czy bocianowi łatwo jest upolować 

żabkę? Rodzice przeczytajcie opowiadanie B. Formy „Zielona żabka” i zadajcie dzieciom pytania 

znajdujące się poniżej. Po odpowiedziach wyjaśnijcie pojęcie „barwy ochronne”. Porozmawiajcie o 

innych zwierzętach które zmieniają kolory by ukryć się przed niebezpieczeństwem. 

  

 

Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała w trawie i wciąż rozmyślała. 

- Ach, jaka jestem brzydka, zielona, jak roślinki w stawie. Nie wyglądam wcale ciekawie. Kto taką 

brzydką zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam takie zielone! 

W pobliżu żabki ważka usiadła. A żabka rzecze: 

- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, barwy jej bardzo mnie zachwycają. 

Nagle biedronka się pojawiła. 

- Czemu się smucisz sąsiadko miła? Bezchmurne niebo, piękna pogoda a w stawie czysta i 

chłodna woda. 



- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam nieszczęśliwa w 

swojej zieleni, kolor mój nigdy już się nie zmieni. 

Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy. 

- Jak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami. 

We wszystkie strony zerka ciekawie. 

- Och, może żabka siedzi gdzieś w trawie. Pora śniadania właśnie nastała, drobna przekąska by 

się przydała. 

Żabce serduszko mocno zabiło." 

Kiedy mnie ujrzy nie będzie miło. Widok bociana to nie zabawa. Dobrze że wkoło zielona trawa. 

Teraz rozumiem - barwa zielona, specjalnie dla mnie jest przeznaczona. Trudno mnie dostrzec 

zatem bocianie, chyba gdzie indziej zjesz dziś śniadanie. 

 

Rozmowa na temat treści opowiadania: 

- Dlaczego żabka była smutna? 

- Kogo żabka spotkała na łące? 

- Kto chciał ją zjeść? 

- Czy udało się bocianowi złapać żabkę? 

- Dlaczego bocian nie dojrzał żabki w trawie? 

  
My jesteśmy żabki 

  

Posłuchajcie piosenki o żabkach, nauczcie się słów i zatańczcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s


  

Tekst piosenki: 
  

1. My jesteśmy żabki 

Mamy cztery łapki 

Skaczemy po trawie 

Bocian nas nie złapie 
  

Ref: Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w bok 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w przód 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył 

Hop, hop, hop 

Skaczą ile sił 
  

2. My jesteśmy żabki 

Po to mamy łapki 

By popływać w stawie 

I skakać po trawie 
  

Ref: Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w bok 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w przód 

Hop, hop, hop 

Skaczą żabki w tył 

Hop, hop, hop 

Skaczą ile sił / x2 

Spotkanie z żabą 

Jak myślicie czy żaby są przyjaciółmi owadów? Jeśli nie wiecie to obejrzyjcie bajkę w której 

pszczółka Maja spotyka żabę. Dowiecie się z niej co potrafi żaba, czym się żywi oraz znajdziecie 

odpowiedź na postawione pytanie. Oglądajcie uważnie! 

 https://www.youtube.com/watch?v=K5vyYw2SSbI 

 

Rodzice porozmawiajcie z dziećmi na temat obejrzanej bajki. Zapytajcie, czego dowiedziały się o 

żabie i jej zwyczajach. Zwróćcie uwagę dzieci na zachowanie Mai w stosunku do żaby. Wyjaśnijcie 

dzieciom, że czasami jest tak, że kogoś się boimy ale są takie sytuacje, że musimy przezwyciężyć 

swój strach, by udzielić pomocy osobie która jest w niebezpieczeństwie. 
  

   

Jeśli macie ochotę możecie wykonać żabki prezentowane na obrazkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=K5vyYw2SSbI


  

  

    

 
  

A teraz zapraszam Was do zabawy „Szukamy zielonego koloru”. Dziecko szuka w najbliższym 

otoczeniu przedmiotu w kolorze zielonym, podchodzi do niego i dotyka go. Zabawę można 

utrudnić np. poprzez wydawanie poleceń typu: znajdź coś zielonego w kuchni, w łazience czy w 

pokoju, znajdź zielone ubranko, poszukaj zielonych klocków, wymień zielone zwierzęta, wymień 

co może być zielone itp. 

 

Wykonajcie ćwiczenia z książki nr 5 na str. 67 ćw. 3,4,5  

 

3. Narysuj po śladzie, napisz po śladzie cyfry i liczbę 10 

4.Pokoloruj według rytmu 

5. Wykonaj działanie 

                                                                                                   

Powodzenia! 

  

  
 


