
„Bajeczka o motylku” 

czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl 

Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę, 

opowiem wam zaraz krótką bajeczkę. 

O motylku kolorowym zaraz się dowiecie, 

co się zastanawiał skąd się wziął na świecie? 

A teraz słuchaj uważnie drogi kolego, 

Bo wszystko zaczęło się dnia pewnego, 

Gdy motyla mama jajeczka na listkach składała 

I nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała. 

Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały, 

I listki dookoła ciągle obgryzały, 

Bo głodomory z nich były niebywałe 

i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe. 

Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę. 

Znalazły pod gałązką zakątek mały, 

gdzie dookoła kokonem się poowijały. 

I tak w tym kokonie przez tygodni kilka, 

siedziała sobie poczwarka motylka. 

Aż w końcu kokon popękał wszędzie, 

I zaraz z niego motylek będzie. 

Wyszedł powoli, nóżki rozprostował, 

Zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował” 

A potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka 

Motylków zaraz będzie cała pełna łąka. 

Czy teraz już kochane dzieci wiecie, 

Skąd motylki borą się na tym świecie? 

 

 



 

 

„Bajeczka o żabkach” 

Bajeczka to będzie całkiem niedługa… 

O żabce, która choć mała, to się zastanawiała, 

skąd się na brzegu stawu znalazła – tak sobie kumkała. 

A wszystko zaczyna się tak – rzec wypada, 

że najpierw żaba w stawie skrzek swój składa, 

a z niego małe kijanki się pojawiają, 

i razem sobie w wodzie pływają. 

Gdy tak kijankom mijają dni, 

to po pewnym czasie wyrastają im nogi. 

Wesoło kijanki harcują w wodzie, 

dodając piękna całej przyrodzie. 

Lecz przychodzi taka chwila kiedy dorastają, 

i w momencie małym żabkom skrzela zanikają. 

Przychodzi czas, kiedy koniec swej metamorfozy mają 

robią się prawdziwymi żabkami, ogony im odpadają. 

I stąd właśnie na wiosennej łące, pojawiają się małe żabki skaczące. 



 

 

Zagadki o zwierzętach mieszkających na łące 

 

W czerwonych butach po łące chodzę 

Czasem przystanę na jednej nodze 

Łypnę okiem, przekrzywię głowę  

Czy już śniadanie dla mnie gotowe? (bocian) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 

Wszędzie piękne, kolorowe  

Lekko unoszą się nad łąką  

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaba)  

 

 



W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce. (biedronka)  

 

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, 

Skrył się, lecz widać kopczyki ziemi. (kret) 

 

Ma żółte i czarne paseczki, 

lata nad łąką i głośno bzyczy 

kiedy grzeje słonko. (pszczoła)  

 

Nie liść – a na łące i zielony 

Nie zegar – a cyka jak szalony. 

Nie w stajni skacze wolny. 

Już wiem! – to …. (konik polny) 

 

Opowiadanie   

 Co to są barwy ochronne??? 

 

Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia 

danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, takich jak 

niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna. 

 

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Zabawa w chowanego” 

Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa i stokrotki o 

biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin. Pewnego dnia 

biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego.  – Jeden, dwa, trzy... – 

mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. – Zaraz was znajdę – zawołała, 

pewna siebie. Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza!  

Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód. Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone 

źdźbła trawy i liście roślin łąkowych  tak samo zielone jak żabka. „To nie ten liść” – pomyślała i 

przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka 

rozpostarła małe skrzydełka. – Mam cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz 

będziesz zaklepany – ucieszyła się z odkrycia. – I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny. 

„Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. – Zdawało 

mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na pewno znajdę. Jest 

większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała. Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem 



całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. – Jest! Widzę cię, motylku! Już po chwili siedziała na płatku 

stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące podobnych. Czy któryś z nich był motylem 

cytrynkiem? Z pewnością nie. – Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – 

powiedziała rozczarowana biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili. – 

Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące. Trudno znaleźć 

zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też wypatrzyć  żółtego 

motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni twoich przyjaciół przed 

niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot z odróżnieniem motyla od kwiatka 

albo konika polnego czy żabki od zielonych liści. – To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani 

przyjaciele biedronki: żabka i konik polny. – Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i 

wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. – Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę 

szukał. Ukryj się dobrze. Żabka i konik polny też. Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie 

znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka. 

Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, żeby 

odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki. Biedroneczka aż wstrzymała oddech 

z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko 

na pięknych spodniach dziewczynki i... znikła. 

A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie? 

Rozmowa na temat opowiadania 

 

 - W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek? 

 

− Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół? 

 

− Co to jest barwa ochronna? 

 



   

 

   



   

 

 

 



 

 

„O żabkach w czerwonych czapkach” H. Bechlerowej 

 

Mieszkały żabki w zielonej dolinie – Rechotka i Zielona Łapka. 

Zielona Łapka rozglądała się wokoło, patrzyła na zieloną trawę, na zielona wodę, na swój zielony 

płaszczyk..... Ach, jak nudno! wszystko takie zielone... 

-brzydki jest ten mój płaszczyk! Nie chcę takiego!. 

Taki mak polny ma czerwoną sukienkę, a grzyb śliczny czerwony kapelusz...a ...biedronki mają 

czerwone ubranka. 

Może urządzimy zabawę i zaprosimy biedronki, muchomory. Będzie nam wesoło. Żabki wywiesiły 

takie ogłoszenie. 

„ Kto ma kolor czerwony, 

Jest dziś pięknie proszony, 

Niech przyjdzie, niech przyleci, 

Kto ma czerwony berecik, 

Czerwony płaszczyk 

Czerwony krawat 

Będzie wesoła zabawa!”. 

Zapraszają z ukłonem – Żabki Zielone. 

I wywiesiły takie oto zaproszenie. 

Nie upłynęła godzina – przyleciała pliszka. Przeczytała, machnęła ogonkiem – To nie dla mnie!. Nie 

mam czerwonej czapki. Przyleciały wróble – To nie dla nas!. Nie nosimy czerwonych kapeluszy. 

Przyleciał gil – mam czerwone piórka. To mnie zapraszają. Przyjdę na bal. 



I oto przyszli na bal pierwsi goście: biedronka, gil, muchomor. 

- Witajcie, witajcie – mówi Zielona Łapka. 

Potem zaczęła się wielka uczta. Żabki podają sok z kwiatów, rosę z łąki. Kiedy goście częstowali się 

podanymi smakołykami, żabki w tym czasie przymierzały piękne czerwone kapelusze, płaszczyki 

swoich gości. Potem świerszczyk zagrał na swoich skrzypeczkach i zaczęły się tańce. Aż tu nagle 

rozległo się kle, kle, kle! – Bocian ! krzyknęły żabki przerażone. Kto go tu zaprosił?. Wtedy odezwał się 

bocian – A moje czerwone pończochy?. Napisałyście przecież wyraźnie : Kto ma kolor czerwony, jest 

dziś pięknie proszony.... 

Ale żabki nie przywitały gościa w czerwonych pończochach. Uciekły. Schowały się w trawie. Myślą, że 

są już bezpieczne. Ale zapomniały, że wystroiły się w czerwone kapelusiki. A tu bociek coraz bliżej. 

Podśpiewuje sobie wesoło. -Nie skryjesz się żabko w zielu, widzę przecież twój kapelusz!. Dopiero 

teraz żabki zobaczyły go. Jedna myk – ukryła się w zielonych liściach. Ale bociek dobrze ją widzi i 

śpiewa swoje: Nie uciekniesz ! Tam w zieleni twój kapelusz się czerwieni!. 

Hop – skoczyła Zielona Łapka w zielony tatarak. Bociek już przy niej. Żabko wszędzie cię zobaczę, 

masz czapeczkę niby maczek. 

Mądra, stara żaba ukryła się pod wielkim, zielonym liściem zdążyła krzyknąć przerażona: - zrzućcie 

prędko te czerwone stroje!. Pospadały w trawę porzucone w pośpiechu kapelusze. A żabki w swoich 

starych zielonych płaszczykach – hop! Pod zielony liść, w zieloną trawę. 

 

WIOSENNA ŁĄKA  Zbigniew Baryła 

 

Wiosenna łąka w promieniach słońca 

cała zielona jest i kwitnąca. 

Pszczoły, motyle nad nią fruwają, 

a w trawie świerszcze koncerty grają. 

 

Rosną na łące białe stokrotki, 

wierzby nad rzeką pokryły kotki. 

Żaby rechoczą, śpiewają ptaki, 

do gniazd dla piskląt znoszą robaki. 

 

Żółte kaczeńce na łące kwitną, 

niebo ma barwę jasnobłękitną. 

Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują, 

zbierają nektar, miód produkują. 



 

Słoneczko grzeje, stopniały śniegi, 

na noskach dzieci są pierwsze piegi. 

Cieszą się dzieci i ziemia cała, 

że wiosna do nas już zawitała. 

 

 


