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Dzień odkrywców 

Kolory wiosny 

Edukacja 
polonistyczna, 
matematyczna i 
społeczo – 
przyrodnicza. 

 Praca inspirowana tekstem M. E. Letki „To ja 
żaba”. 
Tekst opowiadania: 
 

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 kozia bródką. 

- Nie podobam się sobie – szepnęła, ale ponieważ nie 

chciała sprawiać kozie przykrości , powiedziała 

słabym głosem: Jesteś bardzo miła , kozo – i poskakała 

dalej. 

- He,j żabo! - zawołała 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 

Tekst 
opowiadania 
należy 
przeczytać z 
rodzicami przed 
zajęciami. 



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? - odpowiedz. 
-Wszyscy uważali , że żaba jest piękna. 

-Koza użyczyła swojej bródki. 

-Słonecznik dał jej żółtą koronę. 

-Zając dał jej malutki ogonek. 

-Żaba chciała być po prostu sobą. 

  

 „Kolory wiosny” - zabawy logiczne i słowne. 
Ćwiczenia spostrzegawczości – wyszukiwanie 
jednakowych elementów. - elementarz odkrywców s. 
58 ćw. 1. 
Porządkowanie wyrazów w zdaniach i ich zapisywanie. 
- elementarz odkrywców s. 58 ćw.2. 
„Kolorowy zawrót głowy” - rozwiązywanie rebusu , 
krzyżówki, labirynt literowy. - elementarz odkrywców 
s. 58-59 ćw. 3-5. 
  
 

Edukacja 
matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – 
utrwalanie pojęcia „litr”, rozwiazywanie zadań z 
treścią. 

 Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 58. 

 

w-f „Wyścigi gąsienic” - zabawa ruchowa. 
Zapraszamy domowników do zabawy. Wiążemy sobie 
nogi (może być szalikiem). Pierwsza i druga osoba 
mają związane prawe nogi, druga i trzecia lewe, 
trzecia i czwarta prawe i tak do końca osób. Trzymamy 
ręce na ramionach poprzednika. Najpierw gąsienica 
musi się nauczyć podnosić na sygnał nagi, chodzić , 
zakręcać.  Z czasem gdy już opanujemy chodzenie 
możemy zrobić wyścigi na czas. - jeśli uda Wam się 
pobawić w tą zabawę napiszcie jaki dystans i w jakim 
czasie pokonaliście :) 
POWODZENIA 

 

 



 


