
WITAMY WSZYSTKIE ŚWIETLICZAKI!!! 
 

 Przygotowaliśmy dla Was propozycje zajęć na ten trudny czas nauki zdalnej. 
 
Na początek zagadka: 
 
Co to za panienka: zielona sukienka 
jasny żabocik i wytrzeszczone oczy. 
Gdy się zbliżysz do niej, 
wnet do wody wskoczy. 
 

 
 
Przeczytajcie krótkie opowiadanie pt. „Zielona żabka” Bożeny Formy 
 
Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała na olbrzymim liściu i wciąż rozmyślała. 
- Ach, jaka jestem brzydka, zielona, jak glony 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. 
 

Zastanówcie się i odpowiedzcie na pytania: 
 Dlaczego żabka była smutna? 

 Kogo żabka spotkała nad stawem? 

 Co chciał zrobić bocian? 

 Dlaczego bocian nie znalazł żabki w trawie? 
 
Zabawa ruchowa „Zaczarowany staw”.  
Zaproście do zabawy rodziców lub/i rodzeństwo. Na podłodze rozłóżcie mały koc lub ręcznik 
– to będzie staw, w którym bocian nie znajdzie żab. Dzieci skaczą po całym pokoju naśladując 



ruchy żaby. Na sygnał rodzica „Bocian idzie” wskakują do stawu, „Bocian poleciał” dzieci 
wychodzą ze stawu i znowu skaczą. 
 
Praca plastyczna „Żabka z kółek” 
Przygotujcie:  

 papier kolorowy: zielony, czerwony, czarny, biały, niebieski 

 klej 

 nożyczki 

 ołówek 
Z zielonej kartki wytnijcie trzy rozmiary kółek: największe na brzuszek, 2 mniejsze na głowę i 
buzię oraz 4 najmniejsze na łapki i płetwy. 2 kółka czerwone nieco mniejsze od głowy 
i brzuszka. 2 kółka białe i 2 czarne na oczy. 

 
Wszystkie kółka naklejamy na niebieskiej kartce według podanego niżej wzoru. Kółka 
tworzące łapki, płetwy oraz buzię zginamy na pół. 

 
 



Wykonując pracę plastyczną posłuchajcie piosenki „Była sobie żabka mała” na stronie 
YT 
https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A 
 

Pozdrawiamy Was i życzymy miłej zabawy 
 


