
29.04.2020r. (tj. środa) – oddział III 

Temat zajęć: Żabki, żaby, żabusie.  

Przed zajęciami proszę przygotować: karty pracy, kredki, ołówki, kwadrat 

wycięty z gazety o wymiarach 10cm x 10cm lub z kartki papieru. 

1. Rozpoznaj czyj to głos: 

 

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

 

Tak to żaba. Naśladuj jej głos mówiąc: kum, kum, kum, kum, rech, rech, 

rech, rebek, rebek, rebek (powtórz kilka razy) 

 

2. Poznajemy wygląd żab. Mamy różne gatunki żab. Obejrzyjcie zdjęcia. 

    żaba wodna 

źródło: Wikipedia 

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


  żaba trawna 

źródło: Media Nauka 

 żaba moczarowa  

fot. Kacper Kowalczyk 

    żaba śmieszka 

źródło: Ekologia.pl 



     żaba błotna 

źródło: Ekologia.pl 

        ropucha szara 

źródło: Wikisłownik  

 

3. Ciekawostki na temat żab. 

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).  



4. Otwórzcie karty pracy 6-latki - str.90, a str. 74 dzieci 5 – letnie i 

posłuchajcie opowiadania rodzica o tym, jak rozwija się żaba. 

 

Te dzieci, które nie mają kart pracy prześledzą obrazek przedstawiony 

poniżej. 

Rozwój żaby zaczyna się od złożenia jajeczek. Żaba składa je do wody.  

Z nich  rozwijają się kijanki. Kijanki zmieniają się – wyrastają im tylne 

nogi, potem zanika ogon. Ostatnie stadium to żaba dorosła. 

 

 
 

5. Teraz wy spróbujcie własnymi słowami opowiedzieć o cyklu rozwojowym 

żaby. (Bardzo proszę rodziców, by zwracali uwagę na wypowiedzi dzieci. 

Nie wymieniamy elementów obrazka, a budujemy zdania rozwinięte) 

 

6. Ćwiczenia w liczeniu 

 

- dziecko 5-letnie – dorysuj żaby w stawach, aby w każdym było ich sześć 

– karty pracy str. 75 



- dziecko 6-letnie – ułóż zadania do sytuacji przedstawionych na 

obrazkach, wpisz odpowiednie liczby i znaki – karty pracy str. 91 

 

7. Ćwiczenia oddechowe ,,Kulki z gazety” 

 

Dziecko otrzymuje kwadrat wycięty z gazety o wymiarach 10cm x 10cm. 

Ugniata z niego kulkę. Następnie wdychając powietrze nosem i 

wydychając ustami dmucha w kulkę z gazety leżącą na podłodze starając 

się ją przemieścić. Rodzic może wyznaczyć miejsce do którego ma trafić 

kulka. 

 

 

 

Posłuchaj piosenki. Możesz się jej nauczyć jeśli chcesz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs 

 

 

  

 

To wszystko na dziś. Pozdrawiam 

 

 
 

  

Źródło: przewodnik metodyczny cz.4 ,,Olek i Ada” wyd. MAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs


 

Dla chętnych 

Możesz rozciąć obrazki i ułożyć je w odpowiedniej kolejności ,,Rozwój żaby” 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
 



 


