
Czwartek 08.04.2021r. 

Temat: Bocian i żabki.  

 

 

1. Rozwiąż zagadki. 

Ma czerwone nogi, chociaż nie zmarzł wcale 

Chce zielony przysmak w mokrej trawie znaleźć 

Ale przysmak skacze, w stawie sobie pływa 

Co to jest za pan i jak się nazywa? (bocian) 

 

Gdy Cię zobaczę nawet z daleka, 

czym prędzej w wodę z pluskiem uciekam! 

Nie chcę przekąską być na śniadanie! 

Próżno mnie szukasz panie bocianie. (żaba) 

 

Wyklaszczcie z rodzicami sylaby w tych wyrazach:  

bo – cian – 2 klaśnięcia 

ża – ba – 2 klaśnięcia 

 

 
 

 
 



2. Odgłosy zwierząt. Posłuchajcie uważnie. Myślę, że z łatwością odgadniecie  ;) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4lYC6mpYHM  

 

3. Gimnastyka buzi i języka z Wesołą żabką, czyli zabawne sposoby na usprawnianie 

narządów mowy. Możecie wydrukować karty i bawić się wspólnie z rodzicami.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y
https://www.youtube.com/watch?v=c4lYC6mpYHM


4. Bociany - film edukacyjny. Obejrzyjcie dokładnie! 

https://www.youtube.com/watch?v=2XwDTO0Wh_c 

 

5. Wiersz B.S. Kossuth „Boćki i żaby” ilustrowany obrazkami. Mamo, Tato 

przeczytaj mi wiersz ;) 

 

Przyleciały boćki 

zza dalekich mórz, 

klekotały głośno: 

-Wróciliśmy już! 

Kle kle kle! 

Kle kle kle! 

 

A na stawie w trawie 

padł na żabki strach. 

-Boćki przyleciały! 

Och, och, ach, ach! 

Kum, kum, kum! 

Kum, kum, kum! 

 

 

Lecą z szumem 

na łąki po łup. 

Jakie długie nogi! 

Jaki ostry dziób! 

Kle kle kle! 

Kle kle kle! 

 

Żabki przestraszone 

hyc! Do wody -hyc! 

Boćki chodzą, brodzą... 

Nie znalazły nic! 

Kum, kum, kum! 

Kum, kum, kum! 

Kle kle kle! 

Kle kle kle! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XwDTO0Wh_c


Pytania do wiersza: 
 

- Jak mówią bociany? 

- Skąd przyleciały boćki? 

- Gdzie mieszkają żabki? 

- Jak mówią żabki? 

- Czego wystraszyły się żabki? 

- Dlaczego bociany nie złapały żab? 

 

 

Ilustracje do wiersza 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. „Gdzie jest żabka?” - Zabawy matematyczne opisujące relacje przestrzenne. 

Opowiedz o każdym obrazku używając słów – pod, nad, obok, przed, za, na, w, między. 

 

 

 



7. Zabawa  „Żabka i bocian”. Rodzice przyjmują rolę bociana, a Wy jesteście żabkami. 

Skaczecie ostrożne po pokoju, na sygnał "bocian idzie"- przykucacie i nikt się nie 

rusza. Zabawę możecie powtórzyć kilka razy. 

8. Zapraszam do zabaw ruchowych: 

 

"Żabie kroki" 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg  

 
Piosenka „My jesteśmy żabki” 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s  

„Pierwsze oznaki wiosny” 

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo&t=23s  

„Spoko loko - Chu chu ua” – uwielbiana przez Was  

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

9. Bocian – praca plastyczna. 

Potrzebne będą:  

- cztery płatki kosmetyczne; 

- dwa długie paski czerwonego papieru; 

- czerwony i czarny papier; 

- patyczek do szaszłyków; 

- mazak lub ruchome oczka; 

- klej zwykły i magiczny (lub taśma dwustronna); 

 

Zaczynamy. 

Sklejamy ze sobą dwa płatki, wkładając między nie jeden z końców patyczka – to będzie 

głowa. Pod głową tworzymy korpus bociana – sklejamy ze sobą kolejne dwa płatki, 

wkładając między nie patyczek. Wycinamy z czarnego papieru skrzydełko, smarujemy klejem 

i przyklejamy do płatka. Z czerwonego papieru wycinamy dzióbek i przyklejamy do drugiego 

płatka. Dwa, długie czerwone paski próbujemy pozaginać w „harmonijkę” i przyklejamy je – 

to będą nogi bociana. Mazakiem rysujemy oko (można przykleić ruchome oczka) i gotowe   

 

 

 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=QaCxzdZfBLM


10. Karta pracy. Liczenie elementów w danym zbiorze.  

 

 



11. Rysowanie po śladzie. Poprowadź kredką po kropeczkach od żabki w stronę strzałki. 

 

 

 



12. "Żabi jęzor" - zabawka do ćwiczeń oddechowych (dla chętnych). 

Instrukcja do wykonania w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=cx3gwvyKSJg  

 

 

 

 

 

Powodzenia i bawcie się dobrze Jeżyki  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cx3gwvyKSJg
https://www.youtube.com/watch?v=cx3gwvyKSJg

