
Zajęcia dla zerówki                                                                                     13.05.2020 r. 

    Temat dnia:  Kto mieszka  na łące? 

 
 

1)  Kalendarz  – proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody jaką mamy w 

dzisiejszym dniu  https://autyzmopole.pl/?p=4455   

2)  Knill. https://autyzmopole.pl/?p=5715 

3)  Na początku naszego zajęcia posłuchamy piosenki „Budujemy ciszę”. 

https://youtu.be/tb5TAMjnNvM 

4)      

 Mamusia/ tatuś przeczyta Ci wiersz  

WIOSENNA ŁĄKA  Zbigniewa Baryły 

Wiosenna łąka w promieniach słońca 

https://autyzmopole.pl/?p=4455
https://autyzmopole.pl/?p=5715
https://youtu.be/tb5TAMjnNvM


cała zielona jest i kwitnąca. 

Pszczoły, motyle nad nią fruwają, 

a w trawie świerszcze koncerty grają. 

Rosną na łące białe stokrotki, 

wierzby nad rzeką pokryły kotki. 

Żaby rechoczą, śpiewają ptaki, 

do gniazd dla piskląt znoszą robaki. 

Żółte kaczeńce na łące kwitną, 

niebo ma barwę jasnobłękitną. 

Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują, 

zbierają nektar, miód produkują. 

Słoneczko grzeje, stopniały śniegi, 

na noskach dzieci są pierwsze piegi. 

Cieszą się dzieci i ziemia cała, 

że wiosna do nas już zawitała 

5)    

Krótka rozmowa na temat  wiersza „Wiosenna łąka” 

- O jakiej porze roku była mowa w wierszu? 

- Jakie znamy pory roku? 

- Po czym poznamy, że jest wiosna? 

- Z czego cieszą się dzieci? 

Kto mieszka na łące? Zagadki 

1.Skacze po łące , pływa w wodzie . 

Z bocianem żyje w ciągłej niezgodzie. ( żabka) 

 

 
Dziób czerwony, długie nogi. 

Żabki ze strachu schodzą mu z drogi. ( bocian ) 



 

 
 

Łatwo zauważysz między listeczkami 

jej czerwony płaszczyk z czarnymi kropkami.( biedronka ) 

 

 
 

Co to za panie mają pasiaste ubranie , 

od nich słodki miodek na pewno dostaniesz.( pszczoły ) 

 

 
 

 

 

 

 

To jest takie dziwne zwierzę , 

bo ma tylko jedną nogę . 

Własny domek ma na grzbiecie, 

kto to jest , na pewno wiecie ? ( ślimak ) 



 

 
 

 

6)  Zapraszam do pooglądania filmu edukacyjnego “Żaby”   

 https://youtu.be/gfKhRnQu-PU 

 

 7)  Zatańczcie razem do piosenki  „Była sobie żabka mała” 

https://youtu.be/HAgdfTsCmSI 

 

8) Wykonanie Kart Pracy   

 „Połącz w pary takie same obrazki”. Karty pracy podam drogą mailową. 

 

9)  Praca plastyczna   

„Żabka” 

https://youtu.be/gfKhRnQu-PU
https://youtu.be/HAgdfTsCmSI


 
 

 Do dzisiejszej pracy potrzebujemy: 

papier w niebieskich odcieniach, 

papier w zielonych odcieniach, 

czerwony papier,  

pomarańczowy papier, 

czarny marker, 

klej biurowy,  

bibuła zielona,  

nożyczki, 

Żabka – krok po kroku 

1. Przygotujemy tyle kółek, ile jest na obrazku, w takich samych kolorach 

 

 
 

 

 

 

2. Przyklejamy w kolejności: brzuch,głowa, oczy 



 
 

3. Robimy buzię: czerwone kółko naklejamy na zielone 

 
 

4. Mamy taką  uśmiechniętą twarz żaby 

 
 

 

 

5) Malujemy oczy flamastrem. 



 
 

6) Z małych kółek robimy łapki 

 
Nasza żabka jest gotowa 

 
Życzę udanej zabawy. Powodzenia. 

 

Miłego, słonecznego popołudnia. Pozdrawiam Oksana Stakhovska 


	Żabka – krok po kroku

