
Konspekt do zajęć z zakresu wychowania umysłowego
w przedszkolu – oddział 5,6 latków.

Temat: Żabka Kratka i jej przyjaciele.

Formy:  1. Wypowiedzi na temat ptaków i zwierząt występujących w opowiadaniu
                 „Przygody żabki Kratki”.
              2. Prezentowanie przez dzieci pojedynczych scenek z opowiadania przy użyciu
                 kukiełek.
              3. Rozsypanka literowa, czytanie tekstu, dobieranie treści tekstu do obrazka,
                 kolorowanie obrazka kredkami.
              4.Zabawy ruchowe przy muzyce.

Cele:  1. Bliższe poznanie życia ptaków i zwierząt w okresie wiosny.
           2. Wyrabianie umiejętności swobodnego wypowiadania się oraz odtwarzania
              fragmentów opowiadania w formie scenek (przy użyciu kukiełek).
           3. Kształtowanie umiejętności czytania dłuższego tekstu oraz kojarzenia tego tekstu
              z odpowiednim obrazkiem.
           4. Wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach oraz do zgodnego współdziałania
               z kolegami.

Środki dydaktyczne: Obrazek i kukiełki do opowiadania „Przygody żabki Kratki”, teatrzyk
           przedszkolny z odpowiednio wykonaną scenografią, dla każdego dziecka: rozsypanka
           literowa, kartony  z napisanym tekstem, obrazki do kolorowania, wyrazy i obrazki
           przypięte do wstążki do zabawy ruchowej.

Przebieg:

1.  Przedstawienie obrazka do poznanego wcześniej opowiadania „Przygody  żabki Kratki”.
                                       (tekst opowiadania umieszczony na końcu).
Rozmowa:

- Kto to jest Kratka?
- Jakich Kratka poznała przyjaciół?
- Kim był Felek?

2. Zabawa ruchowa i rozsypanka literowa.

Dzieci w rytmie muzyki biegają po sali. Na wyciszenie muzyki, każde dziecko 6 letnie
podnosi z podłogi pasek papieru z literami. Dzieci analizują litery, rozrywają każdą z nich
i układają wyraz „Felek”. Dzieci 5 letnie podnoszą kopertę z figurami geometrycznymi i
układają na temat „Kwiatek”.

3. Prezentowanie scenek z opowiadania „Przygody żabki Kratki”.

Nauczycielka prezentuje kukiełki postaci z opowiadania. Dzieci po cichu dobierają się po
dwoje i przedstawiają w teatrzyku przy użyciu tych kukiełek wybraną przez siebie scenkę
spotkania żabki z jednym z bohaterów. Dzieci mogą scenkę wzbogacić własnymi pomysłami.
Każdy występ całość grupy nagradza brawami.



4. Zabawa ruchowo – taneczna „Tańce na polanie”

Dzieci otrzymują kartony (zawieszone na wstążkach) z wyrazami: bocian, kukułka, kret; 5
latki z obrazkami. Kartony zakładają na szyję, po ich przeczytaniu, zajmują wskazane
miejsce. Dla każdego zespołu jest inna muzyka. Zgodnie z nią kolejno zespoły wchodzą na
środek sali i przedstawiają swoje własne improwizacje ruchowe.
Zabawę należy powtórzyć kilka razy.

5. Czytanie tekstu i kolorowanie kredkami obrazka.

Każde dziecko 6 letnie otrzymuje tekst o tematyce wiosennej, nawiązujący do opowiadania.
Po przeczytaniu tekstu, dzieci dobierają odpowiedni obrazek i kolorują go kredkami.
5 latki wybierają rysunek, pomijając czytanie tekstu.

6. Na koniec cała grupa maszerując w kole śpiewa znaną piosenkę o wiośnie.

Tekst opowiadania „Przygody żabki Kratki”:

Przygody żabki Kratki.

Jola mieszka na wsi. Niedawno miała urodziny. Babcia podarowała jej cudowną zabawkę -
żabkę uszytą z tkaniny w zieloną kratkę. Stąd imię żabki - Kratka.
Jola z nową zabawką spędzała wiele czasu. Opowiadała jej bajki, pokazywała kwiatki, brała
na wycieczki.
Jednego dnia włożyła Kratkę do koszyczka i razem z mamą udały się na plac zabaw.
 - Teraz Kratko pohuśtamy się.
Nagle osłupiała.-Kratki w koszyku nie było.
Razem z mamą zaczęły poszukiwania. Niestety na darmo. Żabka się nie odnalazła.

Tymczasem Kratka leżała przy drodze i czekała ze łzą w oku na Jolę. Mijały godziny.
 - Gdybym znała drogę, wróciłabym sama. Otarła rękawem oczy, patrzy przed siebie.
 - To ten piękny świat, o którym opowiadała Jola?- Chcę go zwiedzić - i szybkim krokiem
ruszyła przed siebie. Idzie, idzie, aż tu ze środka krzaka roznosi się piękny śpiew.
- Kto to śpiewa, kim jesteś? – zapytała żabka.
- Jestem słowikiem.
Żabka opowiedziała ptakowi swoją historię.
 - Gdzie teraz biedna pójdziesz?  Robi się ciemno. Jeśli chcesz, możesz u mnie parę dni
zamieszkać. Złożyłam w gniazdku dopiero jedno jajeczko. Jest dużo miejsca. I tak żabka cały
następny dzień siedziała w gniazdku słowika.
Patrzyła na staw, ścieżkę, na słońce i chmury. Jednak szybko się jej to znudziło.  Pożegnała
więc słowika i ruszyła w drogę. Zrobiła zaledwie parę kroków, gdy niebo pociemniało,
pojawiły się błyskawice. Wystraszona zaczęła wołać.
 - Boję się!  Czy ktoś mi pomoże?
 - A kim jesteś?- krzyknęła przelatująca jaskółka.
- Jestem żabką – Kratką i bardzo się boję.
Tak też żabka zyskała nową przyjaciółkę. Jaskółka dała jej schronienie przed burzą w swoim
gniazdku.
- Możesz u mnie zamieszkać i oglądać świat – zaproponowała jaskółka.



Żabka w gniazdku jaskółki widziała tylko starą stodołę i studnię.  Po kilku dniach,
postanowiła opuścić ciasne mieszkanie, dziękując za gościnę.
Idzie odważnie drogą i słyszy z oddali głosy: ku-ku, ku-ku, ku-ku.
- Któż to może być? -Zbliża się coraz bardziej do źródła tego głosu. Nagle widzi przed
sobą pięknego ptaka.
- Kim jesteś?
Tym razem żabka zapoznała się z kukułką. Długo sobie opowiadały własne historie.
Obiecała kukułka, że znajdzie żabce domek. Zaniosła ją na wysokie drzewo i wrzuciła przez
otwór. Szpak, który w tym domku mieszkał, początkowo był zaskoczony, ale później zgodził
się przenocować u siebie żabkę.
 Wysłuchał dokładnie jej opowieści. Nazajutrz, wczesnym rankiem Kratka ruszyła w dalszą
drogę. Idzie, uśmiecha się do słonka, słucha śpiewu ptaków.
Znalazła się na dużej polanie.
 - Cóż to za piękne kwiaty?
 - To krokusy – wtrącił wystawiając z norki ryjek, mały krecik.
 - A ty kim jesteś? – pyta kret.
 - Jestem żabką, mam na imię Kratka. Nie wiem gdzie jest mój dom.
 - Tu blisko jest twój dom, w błocie i w stawie.
Żabka bardzo się ucieszyła i biegnie, głaszcząc lekko po drodze kwiatki. Krokusy jednak chcą
ją zatrzymać i ostrzec.
 - Uważaj na bociana, bo może cię zjeść!
Żabka nie wie kto to bocian i skacząc z kamyka na kamyk, podąża przed siebie.
 - A więc tu jest mój dom. Zadowolona, już miała wskoczyć do wody, gdy nagle długi
czerwony dziób, złapał ją za rękaw.
 - To już koniec ze mną! - Żabka czuje jak szybko leci nad stawem, łąką, polem.
Po chwili znalazła się w ogromnym gnieździe.
 - Kim jesteś? - Zjesz mnie?
 - Jestem boćkiem, lubię żabki, ale nie zjem żabki Kratki. Chcę byś się bawiła z moimi
synkami.
Tak też żabka zaczęła przyjaźń z trzema boćkami. Razem z nimi się bawiła i oglądała całą
wioskę, bo gniazdo było na najwyższym drzewie.
Mijały tygodnie. Jednego dnia tato - bocian zaczął uczyć swoje dzieci latania. Kratka
zostawała sama na gnieździe. Zaczęła tęsknić za Jolą. Już miała płakać, gdy nagle w oddali,
wśród  wysokich drzew, dostrzegła mały domek z czerwonym dachem.
- Boćki! Przyjaciele! Wracajcie! Tam mieszka moja Jola! Tam jest mój dom!
Dobrze się złożyło, bo za niedługo zbliżał się czas odlotów i bociany martwiły się, co zrobią
z żabką. Tato bocian odniósł Kratkę na podwórko Joli.

Radości i opowiadaniom nie było końca. Cieszyła się Jola, cieszyła się mama
i babcia, ale chyba najbardziej żabka Kratka.

                                                                           Halina Okońska
                                                     Nauczycielka Przedszkola Publicznego w Ulanowie
                                                           (jest również autorem opowiadania
                                                                         „Przygody żabki  Kratki”).


