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Kochani! Zaczynamy        

 

Barwy ochronne 

 
1. Ilustrowanie ruchem rymowanki 

„Kółko małe, kółko duże   - rysowanie w powietrzu koła małego i dużego 

Głowa prosto, ręce w górze.  – podniesienie rąk w górę 

Widzisz łąkę? Na tej łące – przyłożenie dłoni do głowy – gest wypatrywania 

czegoś  

Skaczą żabki i zające. – naśladowanie skoków żaby i zająca 

Kwiaty rosną, słońce świeci -  z przysiadu do powstania 

A nad łąką bocian leci.- rozłożenie rąk na boki i naśladowanie lotu ptaka 

2. Karta pracy cz.4 s.46 

Na podstawie opowiadania ilustrowanego obrazkami „O żabkach                          

w czerwonych czapkach”  uświadomienie dzieciom do czego zwierzętom 

potrzebna jest barwa ochronna 

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

 

- Odpowiedzcie, proszę na pytania: 

Jak nazywały się żabki? 

Dlaczego postanowiły urządzić bal? 

Kogo zaprosiły? 

Skąd goście wiedzieli o balu? 

Jacy goście przyszli? 

Dlaczego sroka, ani wróbel nie mogli uczestniczyć w balu? 

Jak przebrały się żabki? 

Kto przybył jako ostatni i dlaczego? 

Dlaczego bocianowi łatwo było odnaleźć żabki? 

Co poradziła im stara żaba? 

3. „Łąkowe zagadki” – zabawa słowna 

Układanie zagadek o zwierzętach przedstawionych na ilustracjach 

 

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


      
 

          
4. Karta pracy cz.4. s47 – Kolorowanie rysunku wg kodu 

 

5. Z. R. „Lot motyli” 

 

Dzieci wykonują przysiad, rodzic włącza delikatną muzykę, np. A. Vivaldi „Wiosna” – 

dzieci naśladują lot motyla. Przerwa w muzyce – wracają do przysiadu 

 

6. Odszukaj  zakamuflowane zwierzęta.  

     

    



    

 

     

    

      



    

 

     

 

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
Pomoce: paski bibuły lub ręcznika jednorazowego lub chusteczki higienicznej 

 

 

• Zgodnie z poleceniem 

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach. Gdy słyszy  głośną muzykę wykonuje 

przysiad, cichą – idzie na palcach. 

• Tańczące bibułki 

Przy dowolnej muzyce – dzieci swobodnie  tańczą, poruszając paskami bibuły 

najpierw w prawej, potem w lewej ręce. Przerwa w muzyce – układają z bibuły 

dowolne kształty. 4x i zamiana ról. 

• Po kole 

Dziecko i rodzic układa z pasków bibuły koło a następnie skacze obunóż dookoła 

niego. Raz w jedną, raz w drugą stronę. 4x  

• Powitania bibułką 

Rodzic wymienia jakąś część ciała, dziecko dotyka ją bibułką. 6x                                                      

a następnie zamiana ról 

• Jak najwyżej 

Dziecko i rodzic wyrzuca bibułę do góry i obserwuje jej opadanie. 6x 

• Sprytne palce  

Każda z osób kładzie bibułę na podłodze, stara się ją złapać palcami stopy a 

następnie podać do rąk. 6x 



 

• Góra – dół 

Dzieci podają sobie bibułę z jednej ręki do drugiej, raz nad głową, raz między 

nogami. 6x 

• Lustro 

Rodzic z dzieckiem staja twarzą do siebie (sugestia, żeby twarz dziecka i rodzica 

znajdowała się na tej samej wysokości). Jedna osoba z pary jest lustrem, które 

odbija ruchy drugiej osoby, naśladując je. Po każdym razie zamiana ról. 4x  

• Wiatr i wiaterek 

Dmuchamy na paski bibuły z mniejszym lub większym natężeniem 

• Latające owady 

Zgniatamy pasek bibułki w kulkę, rzucamy przed siebie i podążamy jej śladem.6x 

• Marsz z muzyką 

Maszerujemy rytmicznie dookoła pokoju przy marszowej melodii. Przerwa w grze – 

przykucnięcie i wyskok w górę. 6x 

 

 

 

 

 


