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krąg tematyczny: Maj jest kolorowy
Temat 140. Dzień odkrywców. Kolory wiosny

Słuchanie opowiadania Marii Ewy Letki „To ja, żaba”. Wypowiedzi na 
temat zachowania bohaterów opowiadania. Opowiadanie przygód głównej 
bohaterki. Ćwiczenia językowe i ortograficzne – utrwalanie poznanych 
zasad. „Kolorowy chodniczek” – konstruowanie gry matematycznej.
1. Praca inspirowana tekstem M.E. Letki „To ja, żaba”. • Uważne słuchanie 
tekstu czytanego przez rodzica   

Maria Ewa Letki
To ja, żaba
Wszyscy bardzo lubili żabę i jej wieczorne „rechu-rechu, kum-kum-kum” 
dolatujące od strony
stawu. Uważali jednak, że brzydkie z niej stworzenie, i postanowili trochę to 
zmienić. Dlatego też
pewnego dnia, kiedy żaba wybrała się na przechadzkę, pasąca się na łące koza 
zawołała:
– Wydaje mi się, że do twarzy byłoby ci z kozią brodą! Mam w krzakach 
zapasową. – I zanim
żaba zdążyła pomyśleć, koza skoczyła w krzaki i po sekundzie wróciła z 
zapasową białą bródką.
Przyczepiła ją żabie i aż zabeczała z zachwytu: – Przepięknie! Idź, przejrzyj się 
w stawie. Żaba
poskakała do stawu. W wodzie zobaczyła odbicie wystraszonej żaby z białą 
kozią bródką.
– Nie podobam się sobie – szepnęła, ale ponieważ nie chciała sprawiać kozie 
przykrości, powiedziała
słabym głosem: – Jesteś bardzo miła, kozo – i poskakała dalej.
– Hej, żabo! – zwołała stokrotka. – A może chciałabyś mój różowy kapelusz? 
Mam kilka…
Żaba włożyła kapelusz stokrotki i poszła przejrzeć się w stawie.
– Czy żaba, której odbicie widzę, to jestem ja? – zapytała samą siebie. – 
Ponieważ jednak nie
chciała sprawiać przykrości stokrotce, więc rzekła: – Bardzo ładny kapelusz.
Poskakała dalej i nagle natknęła się na zająca.

Chciałbym coś dla ciebie zrobić, moja żabko – powiedział uprzejmie. – I już 
nawet wiem co!
Dam ci moje zapasowe uszy. Chcesz?
– Czy ja wiem? – westchnęła żaba.



Zając już, już chciał jej przyczepić uszy, ale żaba zawołała:
– Nie chcę twoich uszu, koziej brody i kapelusza stokrotki! Nie chcę ptasich 
skrzydeł, krowiego ogona, końskiej grzywy i wszystkiego innego, co nie jest 
żabie, żabie i jeszcze raz żabie!!!
Żaba oddała kozie bródkę, stokrotce kapelusz, a zającowi poradziła, żeby 
zapasowe uszy schował dla kogoś, kto będzie ich potrzebował. Potem poskakała 
do stawu, z zadowoleniem przyjrzała się swojemu odbiciu i powiedziała:
– Poznaję. To ja, żaba. Rechu-rechu, kum-kum-kum.
• Prawda czy fałsz? – sprawdzenie słuchania ze zrozumieniem.
Rodzic czyta zdania, a dzieci określają ich prawdziwość.                               
Przykładowe zdania: 
Wszyscy uważali, że żaba jest piękna.                                                                     
Koza użyczyła żabie swojej bródki. 
Słonecznik dał jej żółtą koronę. 
Zając dał jej malutki ogonek.
Żaba chciała być po prostu sobą.
• Wypowiedzi na temat uczuć towarzyszących żabie podczas kolejnych spotkań.
• Próba ustalenia odpowiedzi na pytanie:                                                                
Czy można zmieniać kogoś, kto tego nie chce? Dlaczego?
(np. Zmienianie kogoś jest dobre, pod warunkiem jednak, że ten ktoś sam chce 
tych zmian.
Nie można zmieniać kogoś na siłę. Żaba jest szczęśliwa wtedy, kiedy wygląda 
jak żaba, a nie jak koza, stokrotka czy zając. Lubi siebie taką, jaka jest. I to jest 
najważniejsze. Bo żaba wcale nie jest brzydka, tylko po prostu żabia).     

Oglądamy - film edukacyjny  Żaby
https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU      

 „Kolory wiosny” – zabawy logiczne i słowne.
• Ćwiczenie spostrzegawczości – wyszukiwanie jednakowych elementów. 
Elementarz Odkrywców str. 58 ćw.1
• Porządkowanie wyrazów w zdaniach i ich zapisywanie. Ilustrowanie zdań 
ruchem – rodzic czyta zdania, a dziecko naśladuje ruchy motyla, mrówki i 
pasikonika. El. Odkr. ćw. 2 str. 58
• „Kolorowy zawrót głowy” – rozwiązanie rebusu, krzyżówki, labirynt literowy.
• „Zielony jak żaba” – tworzenie porównań. El. Odkr. ćw. 3, 4, 5 str.58 - 59
W zeszycie w linie pod lekcją dziecko zapisuje wyraz wiosna i dopisuje wyrazy 
jakie mu się kojarzą z tą porą roku

 Ćwiczenie pamięci –, rodzic czyta kolejne zdania a dziecko je powtarza.
Przykład łańcucha skojarzeń (historyjki):                                                           
Dojrzałe jabłko zgnietliśmy ciężkim, kolorowym butem.

https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU%20%20%20%20%20%20


Z buta wyleciała bzycząca mucha i usiadła na pizzy, bo była bardzo głodna. 
Nadmuchujemy pizzę jak balon. Pęcznieje, pęcznieje i leci wysoko. Balon 
próbujemy wcisnąć do kubka, ale jest to bardzo trudne. Kubek wyłowiliśmy 
wędką i czujemy się zawiedzeni. Pakujemy do bagażnika roweru kubek i na 
poprawę humoru wybieramy się na wycieczkę rowerową…                                   
6. „Od gąsienicy do motyla” – improwizacje ruchowe do opowiadania 
rodzica.
Rodzic opowiada historię motylka od gąsienicy, przez kokon, aż do postaci 
dorosłej, podkreślając wykonywane czynności (spacerowanie po liściach, 
obgryzanie ich, owijanie się nicią, spanie w kokonie, prostowanie skrzydeł, 
taniec na łące), a dziecko naśladuje ruchem zachowanie bohatera opowiadania.

 „Kolorowy chodniczek” – konstruowanie gry matematycznej.

Rozkładamy  na stole arkusz papieru, obok kładziemy kredki, mazaki, kostki do 
gry, pionki i klocek do odmierzania płytek chodniczka. Pomagamy rysować  
chodniczek. Zaznaczamy początek i koniec oraz kierunek ścigania. Dziecko z 
pomocą dorosłego odmierza przy pomocy klocka płytki chodniczka. Ustalenie 
zasad gry: pionki to zawodnicy-jeden twój, drugi mój; rzucamy na przemian 
kostką; ile wyrzucisz kropek, o tyle przesuniesz swój pionek do przodu. Jeżeli 
kropek jest więcej, trzeba czekać, aż grający wyrzuci odpowiednią ich liczbę 6. 
Wygrywa ten kto pierwszy przekroczy minie mety. Potem dziecko przystępują 
do samodzielnego konstruowania nowej gry.

Edukacja informatyczna

Robimy ćwiczenia na płytce numer  15

Zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej

http://pisupisu.pl/klasa1/pary-trzyliterowe

Z zabaw słownych robimy rymowanki trzy, cztero i pięcio literowe

http://pisupisu.pl/klasa1/pary-trzyliterowe

