
„Zielone” – M. Strzałkowska 

 

Grasz w zielone? 

Gram! 

Masz zielone? 

Mam! 

Mam pączki, 

listki, 

gałązki, 

zarośla, 

łąki i drzewa, 

ogrody, 

w których wśród liści 

zielony agrest 

dojrzewa – 

świat cały 

po horyzont 

zielenią 

wokół się mieni, 

więc mogę grać 

w zielone 

aż do jesieni! 

 

 Rozmowa  z dziećmi na temat treści wiersza: 

- W jaką grę gra bohater wiersza?; 

- Jaki kolor występuje w wierszu?;  

- Co jest zielone?;  

- Dlaczego to jest gra, w która można grać tylko do jesieni? 

 

 



„Żaba” – praca plastyczna – płaskie origami.  

 Dziecko obrysowuje koła różnej wielkości  , wykorzystując np. zakrętki  od słoika dużego, małego, od 

wody mineralnej, butelki itp.  - wykorzystuje kartkę w kolorze zielonym. Jeśli nie ma, to zamalowuje  

farbą zieloną białą kartkę.   Następnie wycinają koła i układają żabę wg wzoru;  

 

 

„Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna. 

 Gromadzimy  7 różnych przedmiotów tego samego koloru. Ustawiamy je po kolei – dzieci mają za 

zadanie zapamiętać ich ustawienie. Następnie prosimy, aby dziecko się odwróciło. W tym czasie 

zmieniamy kolejność ustawienia przedmiotów.  Zadaniem dziecka jest wskazać różnice w 

ustawieniach. Powtarzamy zabawę kilka razy. 

 

 

Piosenka „Już dużo wiem”. 

 

1. Nie jestem małym szkrabem, 

Nie jestem też berbeciem, 

Bo dziecko w moim wieku 

Już dużo wie o świecie. 

Zapytaj, o co zechcesz. 

Usłyszysz wnet odpowiedź. 

To wcale nie przechwałki, 

Gdy ktoś ma olej w głowie. 

 

Ref. Umiem liczyć jeden, dwa, 



I litery dobrze znam. 

Słyszę głoski: u, i, e. 

W grupie chętnie bawię się. 

 

2. Pytają mnie zabawki, 

Czy jeszcze o nich myślę. 

A ja im odpowiadam: 

– No jasne, oczywiście! 

I chociaż coraz częściej 

zaglądam do książeczek, 

Moimi przyjaciółmi 

Na pewno wciąż będziecie. 

 

Ref. Umiem liczyć … 

 

 

Zabawa ruchowa „Zrób tyle , ile pokażę” 

 Przygotowujemy  kartoniki z liczbami. Dziecko porusza się  w rytmie podanym przez rodzica 

np. wystukuje on rytm uderzając patykiem o podłogę, lub klaszcząc.  Na przerwę w muzyce  

pokazujemy  kartonik z cyfrą.  Dziecko głośno odczytuje cyfrę na kartoniku i robi tyle 

pajacyków, przysiadów lub podskoków (w zależności od tego, co wymieni rodzic), ile 

wskazuje cyfra.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 


