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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 23.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Dbamy o przyrodę 

1. Historyjka obrazkowa „Rozwój żaby” połączona z ćwiczeniami 

matematycznymi. 

 

• Rozwiązanie zagadki: 

„Gdy w gęstej siedzi trawie, 

 jest niewidoczna prawie.  

Kum, kum! Tak się odzywa.  

Czy wiesz jak się nazywa?”  

połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi. Rodzic zachęca dziecko do 

naśladowania wypowiadanych przez nią (z różną intonacją) odgłosów, np.: 

kum, kum, kum, rech, rech, rech, rebek, rebek, rebek. 

 

• Karty pracy, nr 74- 75. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=76 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

 poznawanie i opisywanie wyglądu żaby, 

 oglądanie zdjęć przedstawiających różne gatunki żab, np.: żaby jeziorkowe, 

żaby wodne, żaby śmieszki, żaby moczarowe, żaby dalmatyńskie, żaby 

trawne. 

 zapoznanie się z cyklem rozwojowym żaby. 

 

• Żaby i ich znaczenie w przyrodzie. Poznawanie ciekawostek na temat żab. 

Dziecko odpowiada na pytania: 

 Gdzie żaba składa swoje jajeczka? 

 Co powstaje z tych jajeczek? 

 Jak wygląda kijanka? 

 Czy jest podobna do żaby? 

 Jak się zmienia?  

Rodzic pyta dziecko, czy wie, jakie znaczenie mają żaby w przyrodzie. 

Przekazuje ciekawostki na ich temat.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=76
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf
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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). 

 

 Nadanie tytułów poszczególnym obrazkom. 

Dziecko wypowiada się na temat sytuacji przedstawionych na poszczególnych 

obrazkach. Rodzic zachęca dziecko do nadawania tytułu każdemu obrazkowi.  

 

 Opowiadanie o cyklu rozwojowym żaby własnymi słowami. 

Rodzic prosi dziecko, aby rozpoczęło opowiadanie. W razie potrzeby wskazuje 

kolejno poszczególne obrazki i pomaga w  kontynuowaniu opowiadania.  

 

• Ćwiczenia matematyczne „Liczymy z żabkami”. 

Dzieci:  

− dorysowują żabki w stawach tak, żeby w każdym stawie było ich sześć,  

− kończą rysować żabki według wzoru, kolorują żabki. 

 

2. Zabawy na powietrzu: 

 - ubieranie się odpowiednio do warunków pogodowych, 

 - zachęcanie do aktywności badawczej roślin i zwierząt, 

 - chronienie roślin i zwierząt, 

 - slalom wokół drzew. 

 

3. Lepienie żabki z plasteliny. 

 

 

 

 

UWAGA! SZANOWNI RODZICE, W PIĄTEK KOŃCZYMY REALIZACJĘ 

KART PRACY CZ 4. ZAPRASZAM PO INDYWIDUALNY ODBIÓR KART 

PRACY CZ.5 DO SZKOLNEJ SZATNI OBOK POKOJU 

NAUCZYCIELSKIEGO JUŻ OD DZISIAJ.  

 

 

 

 Powodzenia!  


