
07.04.2021 

Dzień dobry Rodzice i Gwiazdeczki   

 

 Witamy Was w kolejnym dniu. Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na wspólne zabawy  

i ćwiczenia  Dzisiejszy temat to: „Żabki i bociany”.  

   

Usiądźcie wygodnie i zaczynamy  
 

 

Cele:  

- doskonalenie spostrzegawczości,  

- różnicowanie dźwięków cichych i głośnych, 

- układanie historyjki obrazkowej składającej się kilku elementów. 

 

 

Proponowane zabawy i zadania: 

 

1.Na rozgrzewkę zapraszamy Was do zabawy ruchowej    

Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeA

y0 

 

2.Przyjrzyjcie się ilustracjom poniżej i spróbujcie wskazać te, na których znajduje się bocian.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0


3. A teraz posłuchajcie nagrań. Które odgłosy z usłyszanych według was były głośne, a które 

ciche?  

Link bocian: https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

Link żaba: https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg 

 

4.Zabawa ortofoniczna „Bocianie klekotanie”. 

 

Zabawa polega na naśladowaniu klekotania bociana. Gdy rodzic wysoko podniesie rękę, dziecko 

głośno naśladuje klekotanie, gdy ją opuści – cichutko.  

 

5.Zapraszmy Was do wysłuchania piosenki „Zielona wiosna” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło).  

Po jej wysłuchaniu będziemy miały do Was kilka pytań, a więc proszę słuchajcie uważnie.  

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

 

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. 

 

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. 

 

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? 

 

6. A teraz zapraszamy Was do obejrzenia prezentacji multimedialnej „Życie żaby”.  

W czasie oglądania cyklu rozwojowego żaby warto nazwać dzieciom poszczególne etapy  

(np. skrzek - kijanka - postać dorosła)  

https://youtu.be/1lEc7e8UdD4 

 

7. Na zakończenie zachęcamy Was do wspólnego ułożenia historyjki obrazkowej.  

Postarajcie się powiedzieć, co znajduje się na obrazkach. Następnie wskażcie obrazki  

w odpowiedniej kolejności.  

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg
https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM
https://youtu.be/1lEc7e8UdD4


Jeżeli macie możliwość ilustracje można wydrukować, wyciąć i przykleić na kartkę. Możecie 

wybrać dowolną historyjkę, lub ułożyć wszystkie   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę  

Justyna Brzostek i Ewa Bienias 

 


