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Temat tygodnia :Wiosna na wsi. 
 
Temat dnia: Gramy w zielone. 
 
Do pracy przygotowujemy karty pracy cz.4 s.72,73,74. 
 
I. Rozmowa na temat mieszkańców wiejskiego podwórka na podstawie 
filmu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8 
 
II. Słuchanie piosenki. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 
 
 
III. Rozmowa na temat piosenki. 
 
O jakich zwierzętach opowiadała piosenka?  
 
 

 
Kura 
 

 
Krowa 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


 

 
Świnia 

 
Kaczki 
 
Ponieważ dzieci znają tę piosenkę z ubiegłego roku mogą ją sobie 
przypomnieć.  
 
IV. Zabawa w zielone. 
- Grasz w zielone?  
- Gram.  
- Masz zielone?  
- .Mam -  po czym dz. pokazują na swoim ubraniu kolor zielony. (Jeśli 
ktoś nie ma na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go w innym miejscu w 
okolicy siebie np.: wśród zabawek, w otoczeniu przyrodniczym.  
 
V. R. prosi, aby dzieci zamknęły oczy i przypomniały sobie rzeczy, 
rośliny, zwierzęta, które są całe zielone. Po wysłuchaniu wszystkich 
przykładów pyta: W  jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego? 
Prosi o uzasadnienie odpowiedzi. W jakim miejscu wiosną możemy 
najczęściej zobaczyć kolor zielony? 
 
Odczytywanie zdań - dzieci 6 letnie 
 



 

Las jest zielony 
 

 
 

Trawa jest zielona 
 
VI. Rozpoznawanie na mapie terenów zielonych. Wskazywanie miejsc, 
gdzie jest ich najwięcej. 
 

 



 
 
R. pyta: Jakim kolorem na mapie oznaczone są np. lasy, łąki, pola?  
Dzieci pokazują te miejsca na mapie, a R. podaje nazwy państw lub 
krain geograficznych, gdzie one występują. Zwraca uwagę na 
konieczność dbania o przyrodę. 
 
VII. Karta pracy, cz. 4, nr 72  
Dzieci: − opowiadają, co dzieje się na obrazku, − wskazują na obrazku 
wszystko w kolorze zielonym, − zastanawiają się, dlaczego Ada boi się 
żaby, 
 − opisują za pomocą określeń przymiotnikowych wygląd żaby,  
− czytają z R. tekst pod obrazkiem, a dzieci uzupełniają go nazwami 
obrazków,  
 
 VIII. Zabawa ruchowa Żabki. Dzieci (żabki) skaczą pomiędzy kwiatkami 
zgodnie z rytmem wygrywanym przez R.  
Na przerwę w grze żabka wskakuje na kwiatek i siedzi nieruchomo. R. 
(bocian) szuka żabek. Jeśli zauważy, że żabka się rusza, łapie ją.  
 
IX. R. pytają: Jak myślicie, dlaczego żabka ma kolor zielony? Jakie 
znacie jeszcze inne zwierzęta w kolorze zielonym? Co by było, gdyby 
żabka miała kolor czerwony? Następnie pokazuje zdjęcia zwierząt, które 
barwą i wzorem na ciele upodobniły się do środowiska, w którym żyją 
(np. pasikonika, kameleona, rzekotki drzewnej). Barwa ochronna ma na 
celu upodobnienie się zwierząt do środowiska, w jakim żyją. Czasem jest 
jedyną obroną przed wrogami. Pasikonik, mieszkaniec traw, jest cały 
zielony. Podobnie jak rzekotka drzewna, która żyje wśród liści. Gąsienicy 
zielony kolor pozwala z powodzeniem ukryć się na powierzchni liścia. 
Niedźwiedź polarny ma przez cały rok białą sierść. Wszystko, co go 
otacza, a więc śnieg i lód, jest także białe. Mistrzem kamuflażu jest 
gekon liścioogonowy, który ukrywa się przed drapieżnikami np. w Parku 
Narodowym na Madagaskarze. 
 

 
 
kameleon 



 
 
pasikonik 

 
rzekotka drzewna 
 

 
gąsienica 
 

 
gekon liscioogonowy 
 
X. Wykonanie zadań w kartach pracy nr 4 s. 73 i 74. 
 
Dla dzieci chętnych. Zajęcia plastyczne.  



Dla dziecka będzie potrzebna: zielona farba, pędzelek, kartka. 
Rozwiązywanie zagadki I. Fabiszewskiej. R. mówi zagadkę: 
 
Taki kolor mają liście,  
taki kolor trawa ma.  
Taki kolor ma też światło,  
gdy po pasach idę ja.  
 
• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 
 R. pyta: O jakim kolorze była zagadka? 
 Proponuje dz. wykonanie pracy na temat: W magicznym, zielonym 
świecie.  
Przypomina, że każdy namalowany na kartce element musi mieć kolor 
zielony.  
 
 
 
 


