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Aktywność językowa:  „ Zabawa w chowanego” – słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-
Zaremby  pt. Barwy ochronne

 1. Powitanie. Koło w kolorze żółtym, paski białego papieru (długie i krótkie). Na  środku dywanu  
żółte koło, a obok długie i krótkie paski białego papieru. Prosimy, aby dziecko białymi paskami 
przedstawiły swój nastrój. Jeśli ktoś jest wesoły, wybiera długi pasek i dokłada do żółtego koła. Jeśli 
jest smutny, dokłada krótki pasek. 

 2. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby  pt. Zabawa w chowanego.  

Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa i stokrotki
o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin. Pewnego dnia
biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego.  – Jeden, dwa, trzy... –
mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. – Zaraz was znajdę – zawołała,
pewna  siebie.  Po  chwili  wykrzyknęła  radośnie:  –  Widzę  cię,  żabko!  Siedzisz  pod  liściem  mlecza!
Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód. Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone
źdźbła  trawy  i  liście  roślin  łąkowych   tak  samo  zielone  jak  żabka.  „To  nie  ten  liść”  –  pomyślała
i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka
rozpostarła małe skrzydełka. – Mam cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz
będziesz zaklepany – ucieszyła się z odkrycia. – I  hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny.
„Znowu nic?”  – nie  mogła  się  nadziwić,  że  pośród zieleni  nie ma nawet śladu konika polnego.  –
Zdawało mi  się  –  westchnęła,  jednak już po chwili  uśmiechnęła  się  szeroko.  „Cytrynka na pewno
znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała. Wzbiła się w górę, żeby
objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. – Jest! Widzę cię, motylku! Już po chwili
siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące podobnych. Czy któryś
z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie. – Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie
zostawili – powiedziała rozczarowana biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią
postąpili. – Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące.
Trudno  znaleźć  zieloną  żabkę  i  zielonego  konika  polnego  pośród  zielonej  trawy.  Niełatwo  też
wypatrzyć   żółtego motyla, gdy łąka żółci  się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni
twoich  przyjaciół  przed  niebezpieczeństwem.  Ci,  którzy  na  nich  polują,  mają  wielki  kłopot
z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści. – To prawda –
z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny. – Najprawdziwsza prawda –
potwierdził  motylek cytrynek i  wyfrunął  z  kępy żółtych jaskrów. – Nie przejmuj  się,  biedroneczko,
że  nas  nie  znalazłaś.  Teraz  ja  będę  szukał.  Ukryj  się  dobrze.  Żabka  i  konik  polny  też.  Biedronka
ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. Czerwona biedronka w
czarne kropki będzie widoczna z daleka. Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha
Ada. Usiadła na skraju łąki, żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki.
Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć małe,
poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i... znikła. A może wciąż
tam siedzi. Jak myślicie?

 



• Rozmowa na temat opowiadania. Pytania do dziecka: 

− W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek? 

− Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół? – Co to jest barwa ochronna? 

Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia 
danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, takich jak 
niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna.



3.  Utrwalanie pojęcia owady. Zdjęcia, np. mrówek, biedronek, koników polnych, pszczół, ważek, 
patyczaków, kartonik z napisem owady.  



 Pytanie- Jak można jednym słowem nazwać przedstawione na zdjęciach zwierzęta? Pokazuje kartonik, na 
którym widnieje nazwa owady. 

Owady
Dziecko odczytuje wyraz.  Umieszczamy kartonik z nazwą pod zdjęciami zwierząt. Podajemy  dziecku  
najważniejsze informacje o owadach. Pokazujemy  zdjęcia innych, ciekawych owadów. 

Owady to najliczniejsza grupa zwierząt. Bardzo różnią się od siebie wyglądem i wielkością, ale mają także cechy
wspólne. Prawie wszystkie posiadają dwie pary skrzydeł. Jedynym wyjątkiem jest mucha, która ma jedną parę 
skrzydeł. Owady odgrywają w przyrodzie istotną rolę. Zapylają rośliny, oczyszczają glebę z różnych martwych 
organizmów, produkują np. miód. Wśród owadów są także szkodniki, które niszczą lasy, uprawy, zapasy 
zgromadzone przez ludzi. Często są także nosicielami różnych chorób. 



 4.. Zabawa ruchowa Mieszkańcy łąki. Zdjęcia: pszczoły, żaby, ślimaka. Dzieci są ustawione w rozsypce.  
Pokazujemy kolejno zdjęcia: pszczoły, żaby, ślimaka. Dziecko  porusza się w różnych kierunkach w sposób 
charakterystyczny dla zwierzęcia znajdującego się na zdjęciu.  

5..Układanie zdań. Zdjęcia dowolnych owadów. Prosimy, aby dziecko wybrało sobie zdjęcie jednego owada, 
który wydaje się im najbardziej interesujący. Dziecko  układa krótkie zdania z nazwą wybranego owada. 
Przelicza słowa w zdaniach i pokazują ich liczbę na palcach.

 6..  Rozpoznawanie mieszkańców łąki. Zdjęcia przedstawiające wybrane owady, np.: pszczołę, motyla, ważkę, 
biedronkę, mrówkę, konika  polnego, białe kartki papieru do zasłonięcia jednej części zdjęć owadów, cienkie 
czarne paski krepiny. Dziecko  siedzi w  przed  odwróconymi obrazkami.  Odwracamy  kolejno zdjęcia owadów, 
np.: pszczoły, motyla, ważki, biedronki, mrówki, konika polnego. Jedna połowa zdjęcia jest zasłonięta. Dziecko  
odgaduje nazwę owada. Odkrywamy  raz jedną, raz drugą połowę owada. Dziecko  dochodzi do wniosku, że są 
one takie same.  Umieszczamy  pośrodku owada cienki czarny pasek symbolizujący oś symetrii. Wyjaśniamy  
dziecku , że pasek ten dzieli owada na dwie takie same połowy.  

7. Dostrzeganie symetrii. Zdjęcia przedstawiające wybrane owady, np.: pszczołę, motyla, ważkę, biedronkę, 
mrówkę, konika polnego, dla  dziecka: lusterko, koperta podpisana imieniem, biała kartka.  Ustawiamy  w 
pokoju kilka krzeseł (w sposób dowolny, ale z zachowaniem pewnej odległości). Na krzesełkach układamy  
lusterka, a na środku  – koperty podpisana  imieniem  dziecka i imionami kolegów z grupy. Dziecko rozpoznaje 
swoje imię , siada z koperta przy krzesełku. Następnie wyjmuje kolejno zdjęcia przedstawiające owady (np.: 
pszczołę, motyla, ważkę, biedronkę, mrówkę, konika  polnego, pająka). Wykorzystując lusterka, poszukuje  
symetrii (przykłada lusterko w takim miejscu, aby zobaczyć w nim drugą połowę owada). Jeśli sprawia im to 
trudność, zasłania drugą połowę owada białą kartką, przykłada lusterko i wtedy obserwuje odbicie.



8..Karta pracy, cz. 4, nr 36 



8. Karta pracy nr 37





Aktywność plastyczna: Żółw z folii bąbelkowej. 

Potrzebne będą: tekturka,  farbki, pędzelek, folia bąbelkowa, kartka papieru

Klej, nożyczki

https://1.bp.blogspot.com/-fdvHQZcp4gM/XR3k6wOydbI/AAAAAAAA8cQ/hL7Tb0xX6KswxLbOYAo_VYo683Zgyp2jwCLcBGAs/s1600/4.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-XyEXI7CDXag/XR3k7FW5uNI/AAAAAAAA8cY/HtAkMJX1ZXssipeSG5xs-84NOOsrlBahwCLcBGAs/s1600/IMG_7477.JPG


Etapy powstawania żółwia można prześledzić na tym filmiku. Powodzenia.

https://youtu.be/cMkW4BT3I5E

Bardzo prosimy o odsyłanie fotografii wykonanych prac 
plastycznych oraz wypełnionych kart pracy  na adres mail 

elama911@gmail.com

Pozdrawiam. Wychowawczyni Elżbieta Małkiewicz
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