
Witamy bardzo serdecznie rodziców oraz dzieci i zapraszamy 

do wspólnej zabawy ☺ 
 

31.03.2020 r. (wtorek) 

Temat zajęć: Żabki i bocian  

 

 

 ŻABKI – zabawa z pokazywaniem. (Link poniżej należy skopiować) 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=TxzCBYr7PyQ 
 

 

Jam jest żabka                              (pokazujemy na siebie) 

Tyś jest żabka                               (pokazujemy na kolegę) 

My nie mamy nic takiego             (kręcimy przecząco głowami) 

Jedna łapka, druga łapka               (machamy jedną rączka, potem drugą) 

Skrzydełka żadnego   (machamy rękami zgiętymi z łokciach - jak skrzydełkami) 

Kuła kłakła kuła kłakła                 (robimy przysiady) 

My nie mamy nic takiego             (jak wyżej) 

Jedna łapka, druga łapka               (jw.) 

Skrzydełka żadnego.                     (jw.) 

 

 Wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami. 

 

         Obrazki bocianów: czarnego i białego. 

 

                    
 

https://www.youtube.com/watch?v=TxzCBYr7PyQ


 

Proszę, aby dzieci spróbowały wskazać różnice (np. w upierzeniu)                              

i podobieństwa w wyglądzie ptaków (np. długi dziób). Dzieci mogą się również  

zastanowić, od czego wzięły się nazwy bocianów i którego bociana widujemy  

w Polsce najczęściej. 

 

 

Ciekawostka dla dzieci  

 

Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w ostateczności, gdy wokół trudno o inny 

pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, dżdżownice, cienkie węże, małe 

ryby i gryzonie. Bociany, nie mogąc upolować żab w zaspokajających ilościach 

(z powodu znacznych zmian środowiska drastycznie zmniejszyła się liczebność 

tych płazów), zmieniły swoje upodobania i zaczęły się odżywiać wyżej 

wymienionymi zwierzętami. 

 

 

 Karta pracy, cz. 2 nr 9 

Dzieci: 

− opowiadają o tym, co robią ptaki wiosną (na podstawie obrazków), 

− kończą rysować ptaki według wzoru. 

 

 Prezentacja multimedialna „Życie żaby” - znajduje się na stronie 

internetowej (link poniżej należy skopiować) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E&feature=youtu.be  

 

Podczas oglądania cyklu rozwojowego żaby bardzo proszę wytłumaczyć 

dzieciom jak nazywają się poszczególne etapy (np. skrzek – kijanka – dorosła 

postać). Można zadać pytanie, na którym etapie żaba zaczyna przypominać 

postać znaną dzieciom. 

 

 Zabawa „Prawda – fałsz” – element metody Dennisona. 

 

Bocian ma długi język.  X 

Żaba ma cztery kończyny. 

Bocian może fruwać. 

Żaba ma czerwone długie nogi.  X 

Bocian lubi pływać.  X 

Żaba umie fruwać.  X 

Bocian jest czarny.      

 
 


