
PONIEDZIAŁEK 11.05.2020
KOCHANE DZIECI

Zaczął się nowy tydzień. Za oknem nieśmiało świeci słonko, zapraszając nas na spacer. Wybierzmy 
się razem, odwiedźmy mieszkańców łąki, może spotkamy żabę. Przywitajmy się i zaraz się 
przekonamy.  Zapraszam!
 
,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami 

ŻABY
Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej.  Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: zielona, czerwona, biała i niebieska kartka A3, czarny 
marker, nożyczki, klej, zielona plastelina lub zielona kredka. 

ODGŁOSY ŻAB 

Jak myślicie , czy to są odgłosy żab? Posłuchajmy razem.

https://www.youtube.com/watch?v=23e195uj6YI 

Tak, macie racje, to żaby!

,,BYŁA SOBIE ŻABKA MAŁA”:  posłuchajmy piosenki i odpowiedzmy na pytania.

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

O kim jest piosenka? (o żabce)

https://www.youtube.com/watch?v=23e195uj6YI
https://www.youtube.com/watch?v=HAgdfTsCmSI


Gdzie wychodziła  żabka? (na spacery)
Przed kim ostrzegała ja mamusia (przed bocianem)
Kto zjadł żabkę na śniadanie? (bocian)
Kogo trzeba zawsze słuchać? (mamy)

,,ŻABA I BOCIAN”- zabawa ruchowa, Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy.
Rodzic układa na środku pokoju ze skakanek (jeśli nie ma skakanki może być kocyk) koło - staw. 
Dzieci – żabki zakładają zielone bluzeczki. Rodzic  podejmuje rolę bociana (można założyć białą 
bluzkę), przy powtórzeniu zabawy, możemy zamienić się rolami. Dzieci swobodnie skaczą po łące 
(po pokoju), naśladując skoki żab. Bocian kroczy po pokoju dużymi krokami. Gdy dzieci usłyszą 
klekot bociana (rodzic powtarza: kle, kle, kle), szybko wskakują do stawu. Zabawę powtarzamy 3-4
razy.

,,ŻABA”- PUZZLE (poniżej): wydrukuj i poprzecinaj po liniach. Pomieszaj dziecku paski, poproś 
aby ułożyło żabę i przykleiło na kartkęA3, jeśli trzeba pomagamy. 

ŻABA- Odrysuj koło od małego talerza,  wytnij.
Złóż koło na pół i przyklej jedną połówką do niebieskiej
kartki A3.Wytnij dwa paski papieru, należy je zaokrąglić z
jednej strony, z drugiej strony zagnij,t ak aby powstały
centymetrowe paski do przyklejenia, na nasze koła 
(na wierzchu). Na paskach naklej oczy- wycięte białe koła
(nie mogą być szersze od pasków) z czarnymi środkami.
Wytnij czerwony pasek papieru i zaokrąglij go na jednym
końcu, to będzie język żaby. Przyklejamy go pomiędzy
połówkami koła. Wycinamy dwa małe trójkąty na nogi żaby.
Na jednym z boków wytnij trzy palce, przyklej pod żabą. 

GRATULACJE! PIĘKNA  ŻABA

GOTOWE: dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

Praca dla chętnych: wydrukuj kolorowankę i wykonaj polecenie.

Wiemy, że bociany zjadają żaby.
A co jedzą żaby? Dowiedz się od rodziców.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


PUZZLE- drukujemy i przecinamy po liniach. Mieszamy  nasze paski, poprosimy dziecko,  aby 
ułożyło i przykleiło żabę na kartkę A3. 



KOLOROWANKA- wydrukuj i wyklej żabę kulkami z zielonej plasteliny. Jeżeli nie masz 
plasteliny, pokoloruj żabę zieloną kredką.


