
Jestem RZEKOTKA MATYLDA. Moja skóra ma kolor intensywnie zielony.
Lubię wspinać się na drzewa i krzewy i mówią o mnie, że jestem drzewołazem.
Robię to dzięki specjalnie zbudowanym palcom, które są zakończone przylgami.
Potrafi ę doskonale schować się pomiędzy liśćmi.
Schodzę z drzewa, kiedy pada deszcz.

Zadanie 1
Chochlik ortografi czny

Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.
Zwróć uwagę na poprawność ortografi czną.

Schodzę z drzewa, kiedy pada deszcz.

Tylko palce moich tylnych nóg są połączone błoną pławną.
Potrafi ę dostosować kolor swojej skóry do otoczenia, w którym się znajduję.
Niestety moja uroda przyciąga drapieżniki: zaskrońce, ptaki i ssaki. Nie mam czym się bronić.
Mogę tylko skakać. Jestem ciepłolubna i gody rozpoczynam w maju.
Lubię towarzystwo innych rzekotek, więc bywa nas bardzo dużo w jednym miejscu.
Jesienią zagrzebuję się w stertach liści i tam przesypiam aż do wiosny.

Na polanie w abiej Woli,

T łum ekotek się s
awoli.

Zaprosiły inne płazy,

Bo się walą d ewołazy.

e tak piękne i tak głośne,

E o niesie tak donośnie

e ot sły ać niebywały,

gody właśnie dziś nastały.



Zadanie 2 Ubierz rzekotkę w kolory – pokoloruj rysunek.



To ja ŻABA MOCZAROWA.
Jestem kuzynką Rzekotki Matyldy.
Moja skóra ma kolor brązowy, ale nie zawsze.
Wczesną wiosną, gdy pierwsze promienie słońca stopią
lód na jeziorach, pan żaba przybiera kolor niebieski.
Będzie się bardziej podobać samiczkom.
Czy tego roku spotkam niebieskiego samczyka? I co będzie dalej, któż to wie.

Poruszam się skacząc.
Moje nogi są bardzo silne i umięśnione,
dlatego poruszam się na duże odległości.
Lubię mieszkać na ternach otwartych, na łąkach, 
torfowiskach i moczarach.
Stąd też moja nazwa.

Wczesną wiosną, gdy pierwsze promienie słońca stopią

Będzie się bardziej podobać samiczkom.
Czy tego roku spotkam niebieskiego samczyka? I co będzie dalej, któż to wie.

Stąd też moja nazwa.

Zadanie 3
W odwiedzinach 
u przyjaciół

Poprowadź żabkę 
tak, by dotarła 
przez labirynt do 
jajeczek, kijanki 
i młodej żabki.



Zadanie 5
Czy wiesz jak wyglądam?

Dorysuj drugą część żaby moczarowej.
Pomoże Ci w tym kratka i podpowiedź.
Pokoloruj płaza tak, aby przedstawiał samczyka 
i samiczkę wiosną, w czasie godów.

Zadanie 4
Ile nas tu jest?

Znajdź wszystkie 
płazy, które ukryły 
się na obrazku.



Należę do rodziny żab brunatnych. Wołają na mnie ŻABA TRAWNA.
Moja skóra jest oliwkowozielona lub brązowa z czarnymi plamami.
Poluję na owady, pająki, dżdżownice i ślimaki,
a moje kijanki zjadają glony.
Kiedy w marcu woda
trochę się nagrzeje spotykamy się
– samiczka z samczykiem,
możecie nas zobaczyć razem.
Taki uścisk nazywamy ampleksusem.
Później składam dużo jaj,
które przez samczyka są zapładniane. Mają kształt galaretowatych kupek.
Z takiego jednego jajeczka nazywanego skrzekiem rozwija się mała kijanka.
Kiedy jest nas wiele, woda w takim płytkim zbiorniku bulgoce, jak w garnku.
Małe kijanki szybko rosną . Najpierw wyglądają jak małe rybki i oddychają skrzelami.
Z czasem wyrastają im tylne kończyny, potem przednie. Po upływie
2-3 miesięcy od narodzin ich ogony zanikają, młode kijanki zmieniają się w żabki.
Teraz wychodzą na ląd i zaczynają oddychać płucami.
Pozostały czas spędzają w wilgotnych lasach, sadach i na polach uprawnych.

Zadanie 7
Żabia kaligrafi a

To są nazwy żab brunatnych: żaba moczarowa i żaba trawna. 
Wklej obrazki z wklejki przedstawiające te płazy,
a niżej wpisz ich nazwy

MIEJSCE NA NAKLEJKĘ MIEJSCE NA NAKLEJKĘ



skrzek  kijanka w fazie rybki 
 kijanka z kończynami tylnymi 

 młoda żaba z kończynami i ogonem 
 młoda żaba z zanikającym ogonem 

 dorosła żaba  śpiąca żaba 
 żabie gody – ampleksus

Zadanie 6
Moja historia

Uzupełnij cykl życiowy płaza bezogonowego 
odpowiednimi hasłami



Zadanie 8
Poznaj mnie bliżej

Korzystając z naklejek umieść w odpowiednich miejscach 
właściwe nazwy elementów budowy zewnętrznej 
żaby wodnej

Witajcie koleżanki!
– Teraz przedstawią się żaby zielone.
W moim ubarwieniu dominuje kolor zielony.
Lubię pływać w zbiorniku wodnym przez
cały rok. Jeżeli znajdziesz mnie na lądzie,
to niedaleko muszą być jakieś tereny wilgotne.
Nazywam się ŻABA WODNA.
Moja skóra jest jaskrawo zielona z ciemnymi plamami
i charakterystyczną jasną pręgą wzdłuż kręgosłupa.
Brzuszek mam biały z szarymi plamkami.
Wiosną, w kwietniu i maju, rozpoczynam okres godowy.
Wówczas samczyk ma grzbiet prawie żółty. Poluję w ciągu dnia.
Lubię zjadać skorupiaki, pająki i owady, a także małe rybki i mniejsze płazy.
Czatuję na nie w ukryciu i chwytam długim, lepkim językiem. Mam niezły apetyt. 
Niestety moje kijanki bywają pożywieniem dla ryb i drapieżnych owadów wodnych:
larw ważek, chrząszczy wodnych i innych płazów. Zimę spędzam zagrzebana w mule.



Zadanie 9
Płazia zgaduj zgadula

Odgadnij i wpisz odpowiednie słowa

Czy to młody jest krokodyl,

co przed chwilą wyszedł z wody.

Czy to smoka jest powłoka,

nie to    jasnooka.

Co to za kule czarne, błyszczące,

Kręcą się w wodzie nagrzanej słońcem?

Patrzcie! Niektóre już mają łapki!

Wkrótce wyrosną z nich młode     .

Zieloniutka, złote ślepki,

Na paluszkach ma przylepki.

Na liściu ją spotkasz,

To nasza      .



Też jestem żabą zieloną, chociaż nazywają mnie ŻABĄ JEZIORKOWĄ. 
Mówią o nas żabia elita. Pięknie zielone, śpiewające. Na wieczorny koncert rechotu 
zapraszam wtedy gdy jest ciepło, czyli w maju i czerwcu. Skórę mam gładką i lśniącą, 
trawiastozieloną w drobne czarne plamki. Na grzbiecie biegnie jasna żółta pręga.
Mam brązowy pas na biodrach. Mój brzuszek jest biały, bez plamek.
Samczyk w okresie godowym nawołuje samiczkę za pomocą specjalnego instrumentu 
głosowego. Nadyma wtedy dwa rezonatory, wyglądające jak białożółte baloniki 
wystające z boków głowy. Jego rechot słychać i w nocy, i w ciepły dzień. 
Mieszkam w niewielkich zbiornikach wodnych, stawach i rowach 
z wodą. W czasie upałów lub suszy, gdy one 
wysychają, muszę udać się w poszukiwaniu 
nowego domu. Poluję w ciągu dnia.
Moim ulubionym pokarmem są stawonogi 
i drobne zwierzęta wodne.
Zimą zapadam w sen zimowy 
i mogę przetrwać temperatury ujemne 
głęboko zakopana w ziemi.

Zadanie 10
Płazia wyliczanka
Połącz punkty, 
a dowiesz się 
kto ukrył się 
na obrazku. 
Pokoloruj go.

wysychają, muszę udać się w poszukiwaniu 



Zadanie 11
Moje 
imię i nazwisko

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mieszka 
12 gatunków płazów. Korzystając z klucza do oznaczania 
płazów połącz wyrazy tak, aby utworzyły nazwy gatunkowe.
Wklej nazwy i obrazki z odpowiednimi płazami.

ziemna

żaba

wodna

rzekotka

traszka

zielona

ropucha

ropucha

trawna

żaba

grzebieniasta

nizinny



Samiec traszki zwyczajnej Samica traszki zwyczajnej

W wiosennej wodzie widać kłęby skrzeku. Zdążyły go złożyć rzekotki i żaby jeziorkowe.
Kiedy się patrzy w wodę, ma się wrażenie, że to tysiące żabich oczek wpatrują się w ciebie.
Ciemna kropka to samo jajo, będzie przyszłą żabą. Nagle podpływam do skrzeku.
Mam płaską szeroką głowę, paszczę jak u smoka,
ciało jak wałek, ale zakończone płaskim ogonem. Na grzbiecie faluje wysoki czarny grzebień.
W ciemnej toni wody świecą mi pomarańczowe cętki na spodzie brzucha.
Jestem głodna i chętnie bym coś przekąsiła, może jajeczko?
Chwytam całą paszczą, ale nie daję rady rozerwać galaretowatej osłonki.
Nic ze smakowitego kąska. Przyszłym żabom mogę się tylko przyglądać.
Tak, to ja, płaz ogoniasty – TRASZKA ZWYCZAJNA.
Odbywam gody wiosną. Ze złożonych przeze mnie jajeczek wylęgną się kijanki.
Wyglądają trochę inaczej niż kijanki żab i ropuch.
Aby zabezpieczyć jajeczka chowamy je pod liśćmi.
Jestem drapieżna – nie tylko jako osobnik dorosły,
ale również moja larwa poluje na inne drobne zwierzęta wodne.

Zadanie 13
Pan czy pani?

Wklej odpowiednio rysunki samca i samicy traszki zwyczajnej, 
dopasowując je do nazwy obok.

W wiosennej wodzie widać kłęby skrzeku. Zdążyły go złożyć rzekotki i żaby jeziorkowe.
Kiedy się patrzy w wodę, ma się wrażenie, że to tysiące żabich oczek wpatrują się w ciebie.
Ciemna kropka to samo jajo, będzie przyszłą żabą. Nagle podpływam do skrzeku.

Wklej odpowiednio rysunki samca i samicy traszki zwyczajnej, 



Zadanie 12
Jak to z traszką było

Ułóż cykl życiowy płaza ogoniastego, rysując strzałki 
pomiędzy kolejnymi stadiami rozwoju, pokoloruj 
czarno-białe traszki.



Zadanie 14
Moje menu

Zaznacz te elementy, które stanowią pokarm dorosłych 
płazów.

ROPUCHA SZARA to ja. Jestem najpospolitszą i największą ropuchą w Polsce.
Mój grzbiet może mieć kolor czerwony, szary lub oliwkowy, brzuch mam jednak 
jaśniejszy – białożółty. Skóra jest pokryta
brodawkami z licznymi gruczołami jadowymi.
Ich jad bywa groźny dla człowieka.
Spójrz mi w oczy – moje źrenice są
poziome, a tęczówki bursztynowo żółte.
Poruszam się powoli i ociężale,
nie lubię skakać. Dzień spędzam
pod suchymi liśćmi lub kamieniami.
Poluję nocą na dżdżownice, koniki polne,
pająki, czasami na ślimaki, a nawet na stonkę ziemniaczaną. Mój skrzek ma postać 
sznurów z dwoma rzędami jajeczek. Wylęgające się z nich kijanki mają czarny grzbiet 
i jasny brzuch, a na skórze gruczoły jadowe, które odstraszają drapieżniki.
Należę do zwierząt długowiecznych, w niewoli mogę żyć nawet 40 lat.
Zimą zapadam w sen zimowy, chowając się w szczelinach i norach lub w piwnicach.



Zadanie 15
Czym różnią się żaby 
od ropuch?

Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi dwóch płazów: który to 
żaba, a który ropucha? Pokoloruj rysunek, potem możesz 
go nakleić na karton i pociąć wzdłuż linii – otrzymasz 
własnej roboty puzzle.



– Ach, jak te żaby hałasują! – uskarżała się Rzekotka Matylda.
– Kumkają i kumkają.
– Czy ktoś mnie wołał?
– zapytała mała ropuszka,
o oliwkowozielonej
skórze na grzbiecie.
Nazywają mnie
KUMAKIEM NIZINNYM.
Na mojej skórze znajdują się
liczne brodawki z gruczołami jadowymi.
Spód ciała jest czarny z nieregularnymi,
jaskrawo pomarańczowymi plamami.
Jeśli spojrzysz w moje oczy to zobaczysz, że źrenica ma kształt serca lub trójkąta.
Trudno jest rozpoznać, czy jestem samiczką czy samczykiem.
Moje kijanki są duże i mają dwie jaśniejsze pręgi wzdłuż ciała.
Jest ono przezroczyste jak galaretka i można zobaczyć co kryje się w środku.
Bardzo lubię wodę i spędzam tam cały czas.
Budzę się ze snu zimowego późną wiosną i wtedy zaczynam gody.
Mam niezwykłą obronę. Gdy czuję się zagrożony, gwałtownie przewracam się 
na grzbiet i pokazuję pomarańczowy brzuch, by przestraszyć napastnika.

– Ach, jak te żaby hałasują! – uskarżała się Rzekotka Matylda.

KUMAKIEM NIZINNYM.
Na mojej skórze znajdują się
liczne brodawki z gruczołami jadowymi.
Spód ciała jest czarny z nieregularnymi,
jaskrawo pomarańczowymi plamami.
Jeśli spojrzysz w moje oczy to zobaczysz, że źrenica ma kształt serca lub trójkąta.



Zadanie 17
Czy wszystkie płazy 
mają ogony?

Wpisz litery w kratki poniżej, jak pokazują sznureczki, 
a otrzymasz pierwszą część nazwy płaza.
Wpisz ją w wykropkowane miejsce i obok wklej 
odpowiednią naklejkę.

 nizinny jest płazem bezogonowym.

 zwyczajna jest płazem ogoniastym.

Zadanie 16
Znajdź mój cień

Znajdź mój cień. Rozpoznaj i zaznacz te cienie zwierząt, 
które należą do płazów.



Ha, a kto tam się tak grzebie w piasku. – To tylko ja, GRZEBIUSZKA ZIEMNA.
Bardzo trudno jest mnie zobaczyć. Czasem nazywają mnie huczkiem lub buczkiem.
Jestem trochę podobna do ropuchy i do kumaka. Doskonale i szybko skaczę,
świetnie pływam i nurkuję. Poluję i przemieszczam się wyłącznie nocą, dzień spędzam 
zagrzebana w ziemi lub ukryta w norkach gryzoni. Jestem ostrożna i płochliwa.
Gdy się przestraszę, szybko tylnymi kończynami zakopuję się w ziemi.
Jeśli to nie pomaga, to wydzielina z moich gruczołów, pachnąca czosnkiem,
odstraszy większość potencjalnych drapieżników.
Mogę też nabrać powietrza
i udawać, że jestem martwa.
W czasie godów
schodzę na samo dno
zbiornika wodnego
i chowam się w zaroślach.
Ponieważ jest tam ciemno
i często woda jest mętna od mułu,
nawołujemy się pohukując cicho.
To niezwykła cecha u płazów, że nie tylko samiec,
ale i samica wydaje głosy podczas godów – jesteśmy wyjątkowe.

Zadanie 18
Żabie sudoku

Wklej obrazki w puste miejsca tak, aby w jednej linii 
poziomej i pionowej rysunki się nie powtarzały – każdy 
ma być inny. Najpierw ułóż je bez przyklejania, by mieć 
pewność, że tak jest dobrze.

Jeśli to nie pomaga, to wydzielina z moich gruczołów, pachnąca czosnkiem,
odstraszy większość potencjalnych drapieżników.

i często woda jest mętna od mułu,
nawołujemy się pohukując cicho.
To niezwykła cecha u płazów, że nie tylko samiec,



Zadanie 19
Czym się różnią 
obrazki?

Znajdź 10 elementów, którymi różnią się obrazki. 
Pokoloruj zwierzęta, które się na nich ukryły.



kumak

oczy kończyny 
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jeziorkowa
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Zadanie 17


