
Opracowała: Agnieszka Respondek  
 

1. Pokoloruj według kodu.  
Celem zadania jest rozwijanie umiejętności matematycznych, usprawnianie logicznego  
myślenia.  

 

Źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/pokoloruj-wedlug-

numerow/pokoloruj-lake/  

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/pokoloruj-wedlug-numerow/pokoloruj-lake/
https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/pokoloruj-wedlug-numerow/pokoloruj-lake/


Przedszkolaku wysłuchaj uważnie opowiadania pt. Barwy ochronne - M. Strękowskiej-
Zaremby. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:      

- Po co owadom i innym zwierzętom barwy ochronne? 

- Dlaczego motyle są kolorowe, a żaby i pasikoniki zielone? 

- Jakie znacie jeszcze inne zwierzęta, które mają swój wygląd zewnętrzny (barwę) 
dostosowaną do środowiska, w którym żyją? 

 

Mała, zielona żabka siedziała na skraju wiosennej łąki i z zachwytem przypatrywała się 
bajecznie kolorowym motylkom, które z trudem można było odróżnić od kwiatów rosnących w 
zielonej trawie. 

– Jakie one piękne, kolorowe, cudne! – wzdychała raz po raz. 
Postanowiła podejść bliżej, żeby się nacieszyć widokiem motyli. Zanim weszła w trawę, 
rozejrzała się trwożnie. Jak wszystkie żaby bała się długonogiego bociana, który na pewno 
chciałby ją zjeść. Nigdzie nie zobaczyła ani czerwonych nóg, ani czerwonego dzioba, ani 
białych skrzydeł. Śmiało więc ruszyła przez łąkę, aż doszła między barwne kwiaty i równie 
barwne motyle. Zadarła zielony łepek, żeby się im przyjrzeć. Iskierki słonecznego światła 
tańczyły na płatkach kwiatów i na skrzydełkach motyli. To był przepiękny widok. Wtem na 
łąkę padł cień. Jeden, drugi, dziesiąty. 
„Bociany!” – przestraszyła się żabka. Zadarła zieloną głowę jeszcze wyżej i odetchnęła z 
ulgą. Ptaki, które przyleciały nad łąkę, miały czarne pióra i były mniejsze od bocianów. 
Żabka mogła nadal podziwiać kolorowe motyle. Ale gdzie się one podziały? Przed chwilą 
fruwały przed zielonym noskiem żabki, a teraz zniknęły. Jak to możliwe? 

– Uważaj, nadepniesz na mnie. Co tu robisz? – spytał zielony pasikonik. 

– Przepraszam. Szukam motyli – wyjaśniła żabka. – Dlaczego ukryłeś się pod liściem? Czy w 
pobliżu jest bocian? – zaniepokoiła się. 
– Bociana na szczęście nie widziałem, za to widzę mnóstwo motyli. Udają kwiaty, żeby zmylić 
ptaki, które na nie polują. 
– Naprawdę? – żabka nie mogła się nadziwić. 
Rzeczywiście, pośród kwitnących kwiatów siedziały kolorowe motylki. Były tak barwne jak 
kwiaty, więc trudno je było zauważyć. Gdy tylko czarne ptaki odleciały, motyle poderwały się 
do lotu. Ich skrzydełka znów migotały w słońcu najpiękniejszymi barwami. 
– Są kolorowe jak kwiaty, żeby oszukać tych, którzy na nie polują – zrozumiała żabka. – Też 
chciałabym być taka kolorowa – westchnęła z rozmarzeniem. 
– Lepiej nie. Motyle mają swoje barwy ochronne, a ty i ja swoje. Chodźmy tam, gdzie jest 
bardziej zielono, tak będzie bezpieczniej. 
– Naprawdę? – żabka nie mogła uwierzyć, że jest zielona nie bez powodu. Dopiero gdy 
zielony pasikonik usiadł między zielonymi źdźbłami trawy i całkiem przepadł żabce z oczu, 
uwierzyła, że sama też może się ukryć przed wzrokiem bociana. 
– Teraz żaden bocian mnie nie zobaczy – szepnęła, wskakując w gęstą trawę. 
– Nie zobaczy, chociaż na twoim miejscu nie bałbym się bociana aż tak bardzo. On woli 
myszy, dżdżownice, ryby i, niestety, pasikoniki. Żaby nie bardzo mu smakują. 
– Naprawdę? – żabka aż otworzyła zielony pyszczek. Była malutka, więc to naturalne, że 
wciąż się dziwiła. 
[źródło: Olek i Ada. 5 - 6 latek, Przewodnik metodyczny cz. 5, Wyd. MAC] 

 

 

 



 

Posłuchaj piosenki Bzycząca zabawa - https://www.youtube.com/watch?v=MmXomhgRTQ8  Pobaw 

się z rodzicami w teatrzyk  i naśladuj ruchy owadów: gąsienicy, pająka, motyla. Spróbuj przy tym 
naśladować różne dźwięki (bzyczenie: bzzzz; cykanie: cyk, cyk, cyk; syczenie: ssssssss.....).   
 

Następnie przyjrzyj się ilustracji: Jak myślisz co ona przedstawia? Może odnajdziesz owady, o których 
śpiewano w piosence. Już wiesz jakie dźwięki wydają owady? Posłuchaj odgłosów łąki na stronie:  
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0  
 

 
http://ilustracje.pl/file/2017/03/łąka.jpg 

Przyjrzyj się uważnie ilustracji powyżej. Teraz bez trudu dokończysz zdania:  

1. Na niebie widać…  

2. W trawie schowały się…  

3. Nad łąką lata żółty…  

4. Myszka patrzy na... 

5. Na kamieniu siedzi…  

6. Na łące rośnie dużo kolorowych... 

Następnie rodzic zakrywa obrazek, a dziecko próbuje wymienić jak najwięcej zapamiętanych 
elementów.  

Rodzicu w tym zadaniu dziecko poszerza wiadomości o łące i jej mieszkańcach, wie co 
oznacza barwa ochronna w życiu zwierząt. Uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na 
jego temat. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmXomhgRTQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0


Przedszkolaku narysuj mamie Kasi tyle korali ile jest tulipanów na rysunku. Narysuj mamie 
Basi tyle korali, ile jest motyli. Rodzicu dziecko w tym zadaniu rozwija kompetencje 

matematyczne i umiejętność logicznego myślenia. 

Inspiracja ze strony: https://2.bp.blogspot.com/iIjVhKa5yi8/WQaMyqPIFEI/AAAAAAAAIbs/sGAQUlNcsAg4ibytAxXjZLb6u8TgxAWACLcB/s1600/1.jpg 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/iIjVhKa5yi8/WQaMyqPIFEI/AAAAAAAAIbs/sGAQUlNcsAg4ibytAxXjZLb6u8TgxAWACLcB/s1600/1.jpg


Połącz ze sobą takie same owady. 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy percepcję wzrokową. 

                                                            

                                                           

                                                          

                                                           

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronka_siedmiokropka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczo%C5%82a_miodna 

https://pl.wiktionary.org/wiki/konik_polny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBuk_gnojowy 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronka_siedmiokropka
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Posłuchaj piosenki o owadach, które spotkamy na łące. Odpowiedz na pytania. 

Jakie zwierzęta występują w piosence? 

Po co motyl ma kropki? 

Dlaczego Marysia  była smutna? 

Jak zakończyła się historia? 

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy percepcję słuchową oraz mowę.  

 

Zadania  w książce 

Nowe przygody Olka i Ady cz.4 str. 40-41. 

 

Opracowała: Kinga Mateja 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKqliPZBV6g

