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Temat: Gramy w zielone 

Propozycja dla rodziców, aby dziecko ubrać w rzeczy w kolorze zielonym. 

1. Zwierzęta z wiejskiego podwórka 

Wyszukiwanie w książkach i czasopismach obrazków lub zdjęć 

przedstawiających zwierząt z wiejskiego podwórka. Dziecko podaje ich nazwy, 

wyróżnia w nazwach pierwszą głoskę dzieli nazwy na głoski. 

 

2. Gdzie ukrył się kot? – rozwijanie sprawności manualnej i orientacji 

przestrzennej.  

Maskotka lub kukiełka kota, kłębek wełny, karteczki z zadaniami do wykonania 

przez dzieci, np. „Podskocz pięć razy”, „Zrób siedem przysiadów”, „Zaklaszcz 

cztery razy”.  

Rodzic chowa w dowolnym miejscu w pokoju maskotkę lub kukiełkę kota, do 

której jest przyczepiona karteczka z zadaniem do wykonania dla dziecka. Od 

miejsca ukrycia do środka pokoju jest rozciągnięta wełna. Kłębek leży  

w centralnym miejscu. Dziecko odnajduje kota, nawijając wełnę na kłębek  

i podążając jej śladem. Przy pomocy rodzica odczytuje napisane  

na kartce zadanie i je wykonuje. Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy. 

Umieszcza obok maskotki kota kolejne zadanie i ponownie chowa maskotkę. 

 

3. Ćwiczenia poranne (zapraszamy domowników do zabawy): 

 

 Zabawa „Lis i kury”. 

Rodzic wyznacza miejsce, gdzie znajduje się kurnik. Dziecko jest lisem, reszta 

domowników jest kurami. Na dźwięk bębenka kury opuszczają kurnik, 

wychodzą na podwórko i jedzą ziarno (w przysiadzie stukają palcem o podłogę). 

Na hasło „Lis się skrada” kury jak najszybciej wracają do kurnika. Kiedy lis 

złapie ustaloną liczbę kur, następuje zmiana ról. 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Ogon pawia”. 

Dziecko (paw) stoi z uniesionymi w górę wyprostowanymi rękami. Jego dłonie 

stykają się wewnętrzną stroną. Na klaśnięcie bardzo powoli opuszcza 

wyprostowane ręce: paw rozkłada ogon. 



 Ćwiczenie z elementem równowagi „Przestraszona kurka” 

Dziecko stoi na jednej nodze i macha ramionami (skrzydłami) – kurka 

przestraszyła się szczekającego pieska. 

 Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Konik w stajni”. 

Dziecko (konik) ustawia się pod ścianą (w stajni). Na hasło: Konik, na łąkę – 

wychodzi i spaceruje po łące, skubiąc trawę. Na hasło: Konik, do stajni – wraca 

do stajni i ustawia się  pod ścianą. 

 Ćwiczenie uspokajające.  

Dziecko maszeruje w różne strony na palcach, piętach pamiętając o rytmicznych 

wdechach i wydechach. 

 

4. W poszukiwaniu zieleni – praca z obrazkiem. 

 

 Zabawa na powitanie.  

Rodzic proponuje dziecku zabawę w zielone. Pyta: Grasz w zielone? Dziecko 

odpowiada: Gram. Rodzic pyta: Masz zielone? Dziecko odpowiada: Mam, po 

czym pokazuje na swoim ubraniu kolor zielony. Jeśli nie ma na ubraniu koloru 

zielonego, wskazuje go na zabawce lub innej rzeczy znajdującej się w domu.  

 Wskazywanie w otoczeniu przyrodniczym wszystkiego, co ma kolor 

zielony. 

Zdjęcia przedstawiające las i łąkę, napisane na kartonikach zdania: Trawa jest 

zielona. Las jest zielony. Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy  

i przypomniało sobie rzeczy, rośliny, zwierzęta, które są całe zielone. Po 

wysłuchaniu wszystkich przykładów pyta: W jakiej porze roku jest najwięcej 

koloru zielonego? Prosi o uzasadnienie odpowiedzi. W jakim miejscu wiosną 

możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony? Umieszcza na tablicy zdjęcia lasu  

i łąki w porze wiosennej. 

 Rozpoznawanie na mapie świata terenów zielonych. 

Wskazywanie miejsc, gdzie jest ich najwięcej. Mapa świata. Rodzic pyta: Jakim 

kolorem na mapie oznaczone są np. lasy, łąki, pola? W których miejscach świata 

jest najwięcej zielonych terenów? Dziecko pokazuje te miejsca na mapie,  

a rodzic podaje nazwy państw lub krain geograficznych, gdzie one występują. 

Zwraca uwagę na konieczność dbania o przyrodę. 

 

 Karty pracy, nr 60 – 61. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=62 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

Dziecko: 

− opowiada, co dzieje się na obrazku, 

− wskazuje na obrazku wszystko w kolorze zielonym, 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=62
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf


− zastanawia się, dlaczego Ada boi się żaby, 

− opisuje za pomocą określeń przymiotnikowych wygląd żaby, 

− czyta z rodzicem tekst pod obrazkiem,  dziecko uzupełnia go nazwami 

obrazków, 

− łączy zdjęcia w pętlach z obrazkami, których nazwy rozpoczynają się tak 

samo (tą samą głoską), 

- rodzic pokazuje literkę ż małą i dużą, pisaną i drukowaną, 

- czytają z rodzicem wyraz żaba, 

- układa taki sam wyraz z liter odszukanych wśród naklejek. 

 

5. Zabawa Gdzie ukryła się żabka?  

Krążki papieru wycięte w poprzednich dniach, rodzic wkłada sylwetę żabki pod 

krążek. Dziecko zasłania oczy, odwracając się w drugą stronę. Rodzic informuje 

dziecko, że żabka ukryła się np. pod piątym kwiatem z lewej strony. Rodzic 

różnicuje stopień trudności: dziecko 4-letnie otrzymuje łatwiejsze zadanie. 

 

6. Poznawanie roli barwy ochronnej w życiu zwierząt. 

Zdjęcia zwierząt, które barwą i wzorem na ciele upodobniły się do środowiska, 

w jakim żyją (np. kameleona, pasikonika, rzekotki drzewnej, gąsienicy).  

Rodzic pyta: Jak myślisz, dlaczego żabka ma kolor zielony? Jakie znasz jeszcze 

inne zwierzęta w kolorze zielonym? Co by było, gdyby żabka miała kolor 

czerwony? Następnie pokazuje zdjęcia zwierząt, które barwą i wzorem na ciele 

upodobniły się do środowiska, w którym żyją (np. pasikonika, kameleona, 

rzekotki drzewnej). 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.  

 

7. W magicznym, zielonym świecie – zajęcia plastyczne. 

Dla dziecka: zielona farba, pędzelek, kartka. 

 Rozwiązywanie zagadki I. Fabiszewskiej. 

Rodzic mówi zagadkę:  

Taki kolor mają liście, taki kolor trawa ma. Taki kolor ma też światło, gdy po 

pasach idę ja. 

 Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 



Rodzic pyta: O jakim kolorze była zagadka? Proponuje dziecku, że każdy 

namalowany na kartce element musi mieć kolor zielony. Samodzielne 

wykonanie pracy przez dziecko. Dziecko maluje na kartkach wymyślony przez 

siebie, magiczny, zielony świat. Stara się zapełnić całą powierzchnię kartki.  

 

8. Zabawy na powietrzu. 

Obserwowanie ptaków w ogrodzie. Rozpoznawanie i liczenie wron. 

Naśladowanie głosu wron. Dziecko obserwuje ptaki odwiedzające ogród. 

Rozpoznaje i liczy wrony. Naśladuje ich głos. Rodzic opowiada dziecku 

ciekawostki na temat wron. Wrony znane są jako bardzo mądre i sprytne ptaki. 

Uczą się zarówno przez własne doświadczenia, jak i przez obserwowanie 

innych. Podobnie jak gawrony i kawki potrafią rozłupywać orzechy, zrzucając je 

na twarde podłoże. Zdarza się im zrzucać z wysoka także inne przedmioty,  

o których myślą, że mają w środku coś smacznego.  

9. „Zielone osiedle”  - komponowanie z figur geometrycznych obrazka.  

Zielone kartki lub papier kolorowy, nożyczki, klej, kartka A2, linijka. 

Dziecko wycina z papieru kolorowego lub z zielonych kartek figury 

geometryczne. Do rysowania linii wykorzystuje linijkę. Następnie komponuje  

z figur geometrycznych obrazek „Zielone osiedle”. Zastanawia się, co by było, 

gdyby wszystko wokół miało kolor zielony.  

 

Powodzenia!  

 


