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Czy wszystkie żaby są zielone? Dlaczego zwierzęta są kolorowe? O tym się dzisiaj 

dowiecie. Zapraszamy. 

               Iwona Drewek, Dorota Tadeusiak - Śliwa 

O ŻABKACH W CZERWONYCH CZAPKACH 

 

Obejrzyj uważnie przedstawienie, a potem odpowiedz na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=1DSZlckgU8Y 

 

-  Jak nazywały się żabki? 

-  Dlaczego postanowiły urządzić bal? 

-  Kogo zaprosiły na bal? 

-  Jacy goście przyszli? 

-  Kto przybył jako ostatni?  Dlaczego? 

-  Jak przebrały się żabki? 

-  Dlaczego bocianowi było łatwo odnaleźć żabki? 

-  Co poradziła im stara żaba? 

-  Dlaczego bocian nie mógł odnaleźć żabek, gdy zrzuciły czerwone ubranka? 

Zapamiętaj !  

Wszystkie zwierzęta mają barwy ochronne po to by chronić się przed 
innymi  zwierzętami. Żaby są zielone, ponieważ często przebywają na łące i  są 
wtedy niewidoczne dla bociana. Kolor zielony - to ich barwa ochronna.  

Ciekawostki o żabach. 

Nie wszystkie żaby są zielone. Niektóre są różnokolorowe z czerwonymi, 
brązowymi  a nawet niebieskimi plamkami.  

https://www.youtube.com/watch?v=1DSZlckgU8Y


       

          

 

               

Żaby nie lubią zbyt długo przebywać na słońcu, bo wysusza ich skórę. Nigdy nie piją 
wody pyszczkiem. A jak to robią, czy wiecie? (Woda przecieka przez ich skórę). 

ŻABKA MAŁA  

Posłuchaj piosenki o żabce: 

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

Powiedz, czy żabka w piosence dobrze postąpiła?  Dlaczego? 

Pamiętaj, że należy zawsze słuchać mamy, taty i dorosłych pod których jesteś 
opieką. 

Posłuchaj piosenki jeszcze raz: https://www.youtube.com/watch?v=HAgdfTsCmSI i 

zatańcz żabi taniec, wg własnego pomysłu. 

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


WESOŁE ŻABKI  

Przygotujcie kolorowe kartki papieru, przedmioty, z których odrysujecie koła w 

różnych rozmiarach, nożyczki, ołówek, klej. 

Przyjrzyjcie się zdjęciom i spróbujcie sami wykonać jedną z żabek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czekamy na zdjęcia prac.  

 

ŻABIE ZAGADKI  

Do zilustrowania zagadek wykorzystajcie żabki z załącznika, a  cyfry  i znaki 

matematyczne do układania zapisów matematycznych / dzieci starsze/ 

Zagadka 1 

W stawie pływało 5 żabek. 
2 żabki wyskoczyły na trawę.  
Ile żab pływa teraz w stawie? 
 
Zagadka 2 
 
5 żab kumkało nad stawem. 
Jeszcze 3 się przyłączyły. 
Ile żab kumka razem?  
 
Zagadka 3 
 

Na brzegu rzeki siedziało 8 żabek. 



Nagle przyszedł bocian i zjadł 1 żabę.  
Ile żabek nad rzeką zostało? 
 

Zagadka 4 

Żabi koncert jest nad stawem. 
6 żab kumka a 3 rechocze. 
Ile razem żab daje koncert.    
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