
WITAM WAS MOI KOCHANI I ZAPRASZAM DO PRACY! 

 

 

06.04 

 

TEMAT: Żabki i bociany. 

 

• Zabawa ortofoniczna ''Bocianie klekotanie". 

 Gdy rodzic wysoko podniesie rękę, dzieci głośno naśladują klekotanie bociana. Gdy ją opuści – 

cichutko klekoczą. 

 

• Słuchanie odgłosów przyrody. 

Nagranie odgłosów zwierząt mieszkających na łące. Dzieci sluchają nagranych odgłosów i próbują 

wskazać, jakie zwierzęta wydają takie dźwięki. 

 

• Osłuchanie z piosenką Zielona wiosna (sł. i muz. D. i K. Jagiełło).   PIOSENKA ZNAJDUJE 

SIĘ PONIŻEJ 

 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

 i coś do ucha sobie szeptały. 

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum. 2 razy 

 

2.Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

i do drugiego boćka klekoce. 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, 

 kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. 2 razy 

 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 

 i przetłumaczył na ptasie trele. 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

 ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna 

 wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 − Jak szeptały żaby? 



− Jak klekotał bociek? 

− Jakie odgłosy wydawał wróbelek? 

− Kto jest już wśród nas? 

 − Jaka według was jest wiosna? 

 

 

• Karta pracy, cz. 2, nr 26 

Dzieci: 

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

− kończą rysować ptaki według wzoru. 

 

•Wykonanie pracy plastycznej "Bocian" 

 

 Pasek białego papieru, kawałek czerwonego papieru na dziób bociana, czarna kredka, klej. Dzieci 

łączą ze sobą klejem początek i koniec białego paska (tak aby wyszło koło). Doklejają papier w 

kolorze czerwonym (dziób) i rysują w odpowiednim miejscu oczy. 

 

• Prezentacja multimedialna "Życie żaby"(np. znajdująca się na stronie internetowej: 

https://www. youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E&feature=youtu.be – od 28. sekundy). 

 

 Podczas oglądania cyklu rozwojowego żaby rodzic tłumaczy jedynie, jak nazywają się 

poszczególne etapy (np. skrzek – kijanka – dorosła postać). 

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

 

 • Omówienie historyjki obrazkowej. Wyprawka plastyczna, karta A. Dzieci mówią, co 

znajduje się na każdym obrazku. Następnie wskazują obrazki w odpowiedniej kolejności. 

 

 

 

 

   MIŁEGO DNIA ! POZDRAWIAM SERDECZNIE 


