
Propozycja zabaw na 12 kwietnia dla dzieci z grupy „Leśne Duszki” 

Temat tygodnia:  WIOSNA NA WSI 

Temat dnia: Gramy w zielone 

 

1. W poszukiwaniu zielonego 

• Zabawa Grasz w zielone? Dzieci odpowiadają: Gram. Rodzic pyta: Masz zielone? Dzieci 

odpowiadają: Mam, po czym pokazują na swoim ubraniu kolor zielony. (Jeśli ktoś nie ma 

na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go na ubraniu innego członka rodziny). W następnej 

kolejności dzieci poszukują koloru zielonego w pokoju lub np. wśród zabawek. 

 

• Wskazywanie w otoczeniu przyrodniczym wszystkiego, co ma kolor zielony. 

Zamknij oczy i przypomnij sobie rzeczy, rośliny, zwierzęta, które są całe zielone.  

W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego?  

 

2. Zabawa „Gdzie ukryła się żabka?” 

Potrzebne: Sylwety kwiatów wycięte z kolorowego papieru (10 sztuk), sylweta żabki. 

Wydrukujcie z załącznika żabę i kwiaty albo narysujcie i wytnijcie       

Ułóżcie na dywanie 10 sylwet kwiatów.  

Sposób zabawy: Dziecko odwraca się w drugą stronę. Dorosły chowa pod wybranym kwiatem 

sylwetę żabki. Informuje dzieci, że żabka ukryła się np. pod piątym kwiatem z lewej strony. Dziecko 

wskazuje odpowiedni kwiat i odszukuje żabkę  

(Dorosły  różnicuje stopień trudności: Dziecko przelicza kwiaty pierwsze- Dorosły prosi dziecko o 

przeliczanie w tym zakresie). 

 

 

 

 

 

 

3.  Poznawanie roli barwy ochronnej w życiu zwierząt. 

Zdjęcia zwierząt, które barwą i wzorem na ciele upodobniły się do środowiska, w jakim żyją (np. 

kameleon, pasikonika, rzekotki drzewnej, gąsienicy). 

Popatrzcie na zdjęcia – kameleona, pasikonika, rzekotki drzewnej, gąsienicy 



 

 

 

 

 

Odpowiedz: Jak myślicie, dlaczego żabka ma kolor zielony?  

Jakie znacie jeszcze inne zwierzęta w kolorze zielonym?  



Co by było, gdyby żabka miała kolor czerwony?  

Ciekawostka: 

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 

 

Zabaw się w poszukiwacza zwierząt       https://www.youtube.com/watch?v=Hq6LrXdtF7s 

 

4. Ćwiczenia oddechowe – Gramy w zielone 

„Trawa na wietrze” – przygotuj z osobą dorosłą nitkę lub sznurek i zieloną bibułkę. Wykonaj trawę 

z pasków bibuły. Dmuchaj na nią, staraj się regulować siłę wydechu. Zrób lekki wietrzyk i silny wiatr.  

 

5.  Karty pracy (5-latki) 

Karta pracy, cz. 4, nr 60 

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 osobą dorosłą tekst pod obrazkiem, a dzieci uzupełniają go nazwami obrazków, 

6 . Ćwiczenie ruchowe „Rowerek” 

Wykonajcie ćwiczenie "Rowerek" 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq6LrXdtF7s


Opis dla rodzica: dzieci i rodzice leżą na plecach na podłodze z nogami uniesionymi w górę i 

ugiętymi kolanami. Leżą tak, aby jego stopa była oparta o siebie. Następnie wspólnie wykonują 

tzw. rowerek. Powtarzają rymowankę, różnicując jej tempo: 

„Jedzie Radek na rowerze, 

a pan Romek na skuterze. 

Raz, dwa, trzy, 

jedz i ty”. 

7. Zadanie plastyczne 

• Rozwiąż zagadkę I. Fabiszewskiej. 

Taki kolor mają liście, 

taki kolor trawa ma. 

Taki kolor ma też światło, 

gdy po pasach idę ja. 

Wykonanie pracy plastycznej - O jakim kolorze była zagadka? Wykonaj pracę na temat: W magicznym, 

zielonym świecie. Każdy namalowany na kartce element musi mieć kolor zielony. 

Namalujcie na kartkach wymyślony przez siebie, magiczny, zielony świat. Staraj się zapełnić całą 

powierzchnię kartki. 

 

8. ”Wiosenne kanapki”- robienie zdrowych, kolorowych kanapek wspólnie z osobą dorosłą. 

Spraw, żeby na kanapce było kolorowo i dużo zielonego       

 

 

 

 



9. Wybierz się na spacer i zabaw się w poszukiwacza – Karta w załączniku. Co jeszcze znalazłeś 

zielonego?- dorysuj to        

 

 

 

 

 

 

 


