
Temat: Ach te żaby. 

1.  Magdalena Tokarczyk, Olga Adamowicz pt. “Bajeczka o żabkach”. 

Bajeczka to będzie całkiem niedługa… 
O żabce, która choć mała, to się zastanawiała, 
skąd się na brzegu stawu znalazła – tak sobie kumkała. 
A wszystko zaczyna się tak – rzec wypada, 
że najpierw żaba w stawie skrzek swój składa, 
a z niego małe kijanki się pojawiają, 
i razem sobie w wodzie pływają. 
Gdy tak kijankom mijają dni, 
to po pewnym czasie wyrastają im nogi. 
Wesoło kijanki harcują w wodzie, 
dodając piękna całej przyrodzie. 
Lecz przychodzi taka chwila, kiedy dorastają, 
i w momencie małym żabkom skrzela zanikają. 
Przychodzi czas, kiedy koniec swej metamorfozy mają 
robią się prawdziwymi żabkami, ogony im odpadają. 
I stąd właśnie na wiosennej łące, pojawiają się małe żabki skaczące.  

2.  Cykl rozwoju żaby. 

            Dziecko ogląda cykl rozwoju żaby, rodzic czyta i pokazuje właściwą ilustrację: 

                                              Skrzek, kijanka, kijanka z kończynami, dorosła żaba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Skrzek 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/PLANSZA-skrzek.pdf 

 Kijanka 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/PLANSZA-kijanki.pdf 

 Kijanka z kończynami 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/PLANSZA-kijanka-z-
ko%C5%84czynami.pdf 

 Dorosła żaba 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/05/PLANSZA-
doros%C5%82a-%C5%BCaba.pdf 

3.  Zabawa ruchowa „Kolory”. 

Zabawy z wykorzystaniem kolorowych kartek z bloku- niebieskiej, zielonej, czerwonej 
i żółtej. Dziecko nazywa każdy kolor. 

Rodzic umawia się z dzieckiem, że gdy podniesie żółtą kartkę- dziecko będzie biegać 
po podłodze, gdy niebieską- skakać w miejscu, czerwoną- usiądzie na podłodze, a 
zieloną- przykucnie. 

W zależności od umiejętności dziecka można użyć tylko dwóch lub trzech kolorów i 
komend, gdy dziecko je opanuje można stopniowo dodawać kolejne, podnosząc 
poziom trudności. 

4.  Zabawa na utrwalenie kolorów. 

Rozkładamy na podłodze w odstępach od siebie kartki w wyżej wymienionych 
kolorach. Dziecko na hasło: 

 „Zielony, zielony- kolor żab ulubiony”- dziecko siada na zielonej kartce. 

 „Czerwony, czerwony- kolor ognia ulubiony.”- dziecko siada na czerwonej 
kartce. 

 „Kolor żółty, żółty- słonecznym nazwany”- dziecko siada na żółtej kartce. 

 Na koniec zgaduje zagadkę: „Ostatni kolor tu mamy. Jak go nazywamy?” – 
dziecko po określeniu koloru (niebieski), siada na kartce. 

5.  Nauka wyliczanki. 

Ene due rabe, 
Szukał bocian żaby. 

A zielona żaba 
Dała nurka w trawę. 

 
Dziecko mówi wyliczankę cicho, gdy rodzic kładzie palec na ustach, i głośno, – jeżeli 
podniesie rękę. 



 6. Praca z obrazkiem.  

4 latki: Pokaż właściwą odpowiedz?  

3 latki: Połóż na stole tyle zabawek ile jest much na obrazku, przelicz je? 

 

 


