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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 21.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Żabki i bocian . 

 

Cele ogólne: 

• wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną, 

• rozwijanie spostrzegawczości, 

• rozwijanie poczucia rytmu, 

• rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• słucha utworów muzyki poważnej, 

• wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków, 

• tworzy własne improwizacje ruchowe do muzyki poważnej, 

• robi gniazdo dla bociana. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Troszkę się poruszamy 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 
 

 Wyszukiwanie obrazków bociana wśród innych obrazków . 

Obrazki: bociana oraz innych zwierząt (mogą być obrazki z wczorajszego 

dnia). 

Rodzic prosi dziecko, aby wyszukało obrazki przedstawiające bociana wśród 

dostępnych obrazków zwierząt. 

 

 Zabawa ortofoniczna Bocianie klekotanie. 

 

Gdy rodzic wysoko podniesie rękę, dziecko głośno naśladuje klekotanie 

bociana. Gdy ją opuści – cichutko klekocze. 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
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II CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 1. 

 

 Wprowadzenie do zajęć – wypowiadanie zdań z odpowiednim natężeniem 

głosu. 

Obrazki: małej żaby i dużej żaby. 

Rodzic pokazuje obrazek małej żaby, dziecko po cichu mówi: Jestem  małą 

żabką. Kiedy rodzic pokazuje obrazek dużej żaby, dziecko głośno mówi: Jestem 

dużą żabą. Obrazki można pokazywać według rytmu (np. mała – duża – mała – 

duża, mała – mała, duża – duża) 

 

 Osłuchanie z piosnką Zielona wiosna. 
 

1) Aby wysłuchać daną piosenkę, należy zarejestrować się na stronie 
wydawnictwa mac (jako rodzic). Rejestracja na stronie jest darmowa.  
Link do strony: https://www.mac.pl/register 

2) Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie proszę kliknąć  
w poniższy link do piosenki: https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada 

3) Wybrać z listy OLEK I ADA - POZIOM A+ a następnie proszę zmienić  
z CD1 na CD2 i wybrać piosenkę: Zielona wiosna. 

 

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. 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. 

 

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 kierowana na podstawie wysłuchanego utworu. 

− Jak szeptały żaby? 
− Jak klekotał bociek?   
− Jakie odgłosy wydawał wróbelek? 

https://www.mac.pl/register
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada
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−  Kto jest już wśród nas? 
− Jaka według was jest wiosna? 

 
 Wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami. 

Obrazki bocianów: białego, czarnego, białoszyjego. 

Rodzic prezentuje obrazki i kilkakrotnie powtarza nazwę każdego z ptaków. 
Następnie miesza obrazki i prosi dziecko o nazwanie poszczególnych bocianów. 
Kolejne działanie to wskazanie różnic (np. w upierzeniu) i podobieństw  
w wyglądzie ptaków (np. długi dziób). Dziecko może się również zastanowić, 
od czego wzięły się nazwy bocianów i którego bociana widujemy w Polsce 
najczęściej. 
 
Mała ciekawostka: 
Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w ostateczności, gdy wokół trudno o inny 
pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, dżdżownice, cienkie węże, małe 
ryby i gryzonie. Bociany, nie mogąc upolować żab w zaspokajających ilościach 
(z powodu znacznych zmian środowiska drastycznie zmniejszyła się liczebność 
tych płazów), zmieniły swoje upodobania i zaczęły się odżywiać wyżej 
wymienionymi zwierzętami. 
 

         

 Karta pracy, cz.2, nr 9.(Grupa Żabek) 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=20 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-

cz2.pdf?fbclid=IwAR3IRD_MGnD1e9ln0P8O9T6I-tpUGIWpbmZQD3TRmbQ_kR-

YRwMynvyr61Q  

(Tutaj można wydrukować kartę pracy). 

 Karta pracy, cz.2, nr 26.(Grupa Pszczółek) 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=28 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf ) 

(Tutaj można wydrukować kartę pracy). 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=20
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf?fbclid=IwAR3IRD_MGnD1e9ln0P8O9T6I-tpUGIWpbmZQD3TRmbQ_kR-YRwMynvyr61Q
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf?fbclid=IwAR3IRD_MGnD1e9ln0P8O9T6I-tpUGIWpbmZQD3TRmbQ_kR-YRwMynvyr61Q
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf?fbclid=IwAR3IRD_MGnD1e9ln0P8O9T6I-tpUGIWpbmZQD3TRmbQ_kR-YRwMynvyr61Q
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=28
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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Dziecko: 

- opowiada o tym, co robią ptaki wiosną (na podstawie obrazków)_ 

- kończą rysować ptaki według wzoru 
 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy „Pszczółek” (4-latki) 

 Zabawa manualna Robimy gniazdo. 
Kawałki miękkich gałązek, siano. 

Rodzic prosi dziecko, żeby spróbowało uformować z dostępnych materiałów 
gniazdo dla bociana. 

 Wykonanie pracy plastycznej Bocian. 
Pasek białego papieru, kawałek czerwonego papieru na dziób bociana, 
czarna kredka, klej. 

Dziecko łączy ze sobą klejem początek i koniec białego paska (tak aby wyszło 
koło). Dokleja z papieru w kolorze czerwonym - dziób i rysuje w odpowiednim 
miejscu oczy. Następnie umieszcza bociana w stworzonym wcześniej gnieździe. 

 Prezentacja multimedialna Życie żaby (znajdująca się na stronie 
internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E – od 28. 
sekundy). 

Podczas oglądania cyklu rozwojowego żaby rodzic tłumaczy jedynie, jak 

nazywają się poszczególne etapy (np. skrzek – kijanka – kijanka z nogami – 

żaba z ogonem – żaba). Można zadać pytanie, na którym etapie żaba zaczyna 

przypominać postać znaną dziecku. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E
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III CZĘŚĆ DNIA 

 
 Kolorowanie rysunków bociana i żaby. 

Kolorowanki przedstawiające bociana i żabę, kredki. 
Dziecko koloruje rysunki, pamiętając o odpowiedniej kolorystyce i staranności 
pracy. 

 

 Zabawa dydaktyczna Żaba i bocian. 
Kiedy rodzic powie: Bocian!, dziecko wyciąga przed siebie dłonie, naśladują 
rękami poruszający się dziób bociana. Kiedy rodzic powie: Żaba!, dziecko 
szybko dotyka opuszkami palców obu rąk, próbuje naśladować odgłosy żaby. 

 

 Improwizacje ruchowe do piosenki Zielona wiosna. 
Nagranie piosenki Zielona wiosna. 

Dziecko porusza się w sposób wybrany przez siebie. 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 


