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Temat: Żaby żabki i żabusie. 
 
Przygotowujemy karty pracy cz.4.s 90-91. 
 
I. Powitanie zagadką słuchową połączoną z ćwiczeniami ortofonicznymi. 
Nagranie odgłosów wydawanych przez żaby. 
R. prosi dzieci o wsłuchanie się w ciszę. Następnie odtwarza nagrania 
odgłosów wydawanych przez żaby. Prosi dzieci o ich rozpoznanie. 
Zachęca je do naśladowania wypowiadanych przez nią (z różną 
intonacją) odgłosów żab, np.: kum, kum, kum, rech, rech, rech, rebek, 
rebek, rebek. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lODCveaSlZs 

 

II. Zapoznanie się z cyklem rozwojowym żaby. Karty pracy s.90. 
Dzieci: 
- opowiadają jak rozwija się żaba, 
- piszą po śladach poznanych liter, czytają tekst. 
 
III. Żaby i ich znaczenie w przyrodzie. Poznawanie ciekawostek na temat 
żab.  
 

      
                  żaba jeziorowa                                          żaba wodna 

         
               żaba śmieszka                                              żaba moczarowa 

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


                    
            żaba dalmatyńska                                                       żaba trawna 

R. pokazuje dziecku zdjęcie żaby i kontynuuje rozmowę na temat jej 
rozwoju. Pyta dziecko:  
 

• Gdzie żaba składa swoje jajeczka? 

• Co powstaje z tych jajeczek?  

• Jak wygląda kijanka? 

• Czy jest podobna do żaby? 

• Jak się zmienia?  
 
Pyta dziecko, czy wie, jakie znaczenie mają żaby w przyrodzie. 
Przekazuje ciekawostki na ich temat. 
 Żaby to rodzina płazów bezogonowych. W Polsce spotykamy żaby 
jeziorkowe, żaby wodne, żaby śmieszki, żaby moczarowe, żaby 
dalmatyńskie, żaby trawne. Mają długi język, którym łowią pożywienie. 
Charakterystycznym elementem ich budowy są też wydłużone tylne 
kończyny przystosowane do wykonywania skoków. Żaby lubią 
wygrzewać się na słońcu, częściowo zanurzone w wodzie lub na 
słonecznym brzegu. Gdy jest im gorąco – kąpią się. Jedzą owady 
(osy, muchy, mrówki...), pająki, małe ryby, ślimaki... 
 Są pożywieniem jeży, dużo mniej chętnie jedzą je bociany (w czasie 
karmienia młodych zdarza im się łapać żaby). 
 
 
IV. Ćwiczenia matematyczne  Liczymy żabki. 
 
Rodzic mówi treść zadań a dziecko liczy na paluszkach i podaje 
odpowiedź. 
 

• Nad wodą bawiło się 5 żabek jeziorkowych. Doszła jeszcze 
jedna żabka. Ile żabek bawiło się razem? 
 
• Do stawu wskoczyły 2 żabki wodne. Dołączyły do nich jeszcze 4 
żabki. Ile żabek pływało w stawie?  
 



• W odwiedziny do żabki trawnej przyszła jedna żabka tego samego 

gatunku. Ile żabek trawnych było razem?  

 

 
V. Zabawa ruchowa ze śpiewem – Żabki (melodia popularna). Dzieci 
ilustrują treść piosenki gestami: pokazują dłonie, naśladują ruch 
skrzydeł (ręce ułożone w skrzydełka).  
 

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

 

VI. Wykonanie zadania w kartach pracy cz4 s.91. 
 
 

 
I.  

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

