
Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki! 

Witamy Was czwartego dnia wspólnej nauki przez zabawę. Po raz kolejny zapraszamy do 

zabawy. Poprzednie zadania zostały wykonane wzorowo, mamy nadzieję, że tym razem równie 

chętnie włączycie się do zabawy. Zachęcamy do gromadzenia wszystkich prac plastycznych.  

Na zewnątrz możemy zaobserwować już coraz więcej oznak wiosny. Pozostając w tym 

wiosennym klimacie dzisiaj wykonamy pracę plastyczną „Zielona żabka".  Poniżej znajdą Państwo 

opis wykonania pracy plastycznej oraz fotorelację. Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy!  

Poniżej  zamieszczamy wierszyk o żabce   

  

„Jestem sobie zielona żabka 

Jedna łapka, druga łapka 

Wszystkich kończyn cztery 

Dobre mam maniery 

 

Muzyczna jestem trochę 

Wiosną na śpiew mam ochotę 

Zapraszam do posłuchania 

Mojego nad stawem kumkania 

 

Lubię słońce, lubię wodę 

Lubię skakać po przygodę 

Taka ze mnie skoczna żaba 

Co językiem wszystko zjada” 

 

 

 

 

 



Opis z fotorelacją pracy plastycznej: 

Krok 1. 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebujemy: 

- kartki w kolorach: zielony, czerwony, biały i czarny 

- szablon koła (różnej wielkości), (opcja zastępcza: cyrkiel, ołówek, linijka  ) 

- nożyczki 

- klej 

 

 

Krok 2. 

Pracę rozpoczynamy od odrysowania (lub narysowania) kół 

 

 



Krok 3. 

Wycinamy koła. 

Z Czerwonej kartki wycinamy półkole. 

 

 

Krok 4.  

Sklejamy mniejsze koła tak, żeby powstały oczka   

 

 

 

 

 

 



 

Krok 5.  

Przyklejamy oczka i uśmiech  

   

 

Krok 6.  

Nasza praca jest już gotowa  

 

   

 

 



Uwaga, uwaga, przygotowałyśmy również zadanie dodatkowe dla chętnych  Czas spędzany 

w domu wcale nie musi być nudny. W tym czasie możemy rozbudzać zainteresowania małych i 

większych przedszkolaków z różnych dziedzin nauki.  Dzisiaj dzieci będą miały okazję zbadać, które 

przedmioty będą unosiły się na wodzie, a które zatoną.    

CO PŁYWA A CO TONIE? 

Pomoce: 

- miska z wodą (może być wanna) 

- moneta 

- patyczek higieniczny 

- metalowy klucz 

- folia aluminiowa 

- korek 

- kartka papieru 

- liść 

- gąbka 

- kamyk 

- plastelina 

Kładziemy przedmioty na tafli wody i obserwujemy, które z nich zatoną, a które nie. 

Jak myślicie dlaczego jedne przedmioty toną a inne potrafią się unosić? 

To ciężar przedmiotów powoduje, że toną. Lekkie przedmioty utrzymują się na wodzie.  

Oczywiście do eksperymentu można wykorzystać również inne przedmioty. Zachęcamy do wspólnej 

zabawy i eksperymentowania.  

 

Mamy  nadzieję, że miło spędziliście czas wykonując dzisiejsze zadania! Zachęcamy do 

fotografowania i dzielenia się z nami Waszymi pracami. Przypominamy również o założeniu teczki i 

zbieraniu wszystkich Waszych dzieł.  

Gorąco pozdrawiamy, 

Ciocie z przedszkola „ Dzieci Świata”   


