
 
 

12.06.2020r. (tj. piątek) - dzieci 4 letnie (oddział II) 

 

Temat: ,,Żabka” 

PRZYGOTUJ: 

Załączniki, kredki, książka ,,Czterolatek razem bawimy się” cz.4, gazety lub zielony papier nożyczki, 

plastelina, lusterko, woda, płaskie przezroczyste naczynie na wodę, latarka, kartka papieru. 

 

 

/źródła: zasoby google – grafika, KarTy, Przedszkolankowo, przewodnik metodyczny wyd. Podręcznikarnia/ 

 
 
 
 
 

1. Słuchanie piosenki pt. ,,Poszła żabka spacerować”– kliknijcie w link i posłuchajcie piosenki o żabce: 

https://www.youtube.com/watch?v=lRVQUBlWW4I  

 

 

Poszła żabka spacerować, la, la, la  /spacerujemy lub podskakujemy/ 

świeżej trawce się dziwować. la, la, la,        /ręce na policzkach i skłony głowy w prawo i w lewo/ 

zieloną sukienkę miała nasza żabusia mała, la. la, la.   /rękami chwytamy za sukienkę i kołyszemy się na boki/ 

 

Mama żabce przykazała, la, la, la /gest grożenia palce wskazującym/ 

by do domu wnet wracała, la, la, la,  /robimy daszek nad głową z rąk/ 

gdy zobaczysz bociana,  /chodzimy jak bocian wysoko unosząc kolana, ręce na biodrach/ 

skocz do wody kochana, la, la, la.   /naśladujemy skok/ 

 

 

2.  Rozmowa na temat treści piosenki i melodii piosenki – jak zawsze po wysłuchaniu piosenki czas na 

rozmowę na jej temat.  

 

- Jaka jest piosenka, wesoła/smutna, wolna/szybka? 

- O czym jest piosenka? 

- Co robiła żabka? 

- Co miała żabka? 

- Co mama powiedziała żabce? 

- Co powinna zrobić żabka, gdy zobaczy bociana? 

https://www.youtube.com/watch?v=lRVQUBlWW4I


 

3. Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu – piosenka jest krótka, więc myślę że szybko 

zapamiętacie jej słowa. Pamiętacie – rodzic mówi jeden wers, dziecko powtarza, następnie powtarzacie 

wspólnie całą zwrotkę i próbujecie śpiewać. 

 

4. Zabawa rytmiczno – ruchowa wysnuta z treści piosenki – teraz spróbujcie zaśpiewać piosenkę i bawić 

się do muzyki, naśladując wyżej opisane ruchy lub wymyślone przez Was.  

 

5. Praca w książce ,,Czterolatek razem bawimy się” cz.4, str. 14 – otwórzcie książkę i wykonajcie zadanie 

zgodnie z poleceniem.  

 

6. Zabawa ruchowa bieżna ,,Biedronki i listki.” 

Wytnij z zielonego papieru lub gazety kilka listków i rozłóż na podłodze. Przy dowolnej muzyce 

biedronki poruszają się po wyznaczonym terenie, na przerwę w muzyce biedronki siadają na 

wybranym listku. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

***********************************************************************************  

 

7.  Zestaw zabaw ruchowych nr 12.  

 

- Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Wróżki, Reksio, Czarownice, Flinstonowie”  Biegacie po 

wyznaczonym terenie, rodzic woła:  

Wróżki – biegacie i machacie rękami naśladując latające wróżki.  

Reksio – przyjmujecie pozycje przysiad, z ramionami uniesionymi w górę i złączonymi nad głową 

tworząc dach budy.  

Czarownice – dobieracie się w pary i chwytając się za ręce wykonujecie ruchy jakbyście mieszali w  

kotle.  

Flinstonowie – dzieci dobierają się w trójki tworząc kółeczka i biegną w miejscu.  

 

- Dobieracie się w pary i siadacie buźkami do siebie w siadzie skrzyżnym.  

- przybijacie piątki na zmianę prawymi dłońmi, następnie lewymi, (po 5 razy)  

- ćwiczenie jak wyżej tylko stopami,  

- ćwiczenie jak wyżej tylko leżycie na brzuchach twarzami do siebie i ćwiczą ramiona, ( zwrócić uwagę, 

żeby podczas ćwiczenia nie podpierać się na łokciach),  

- w leżeniu na plecach stopami do siebie stopy oparte o stopy osoby współćwiczącej ruchy nóg jak przy 

jeździe rowerem.  

- W siadzie rozkrocznym twarzą do siebie stopy oparte o stopy, chwyt za ręce. Dziecko odchyla się do 

tyłu pociągając za sobą rodzica, który wykonuje skłon tułowia w przód i zmiana ról. Powtarzamy po 4 

razy.  



- W siadzie prostym stopami do siebie stopy oparte podeszwowo, ramiona w górze. Wykonujecie skłon 

tułowia w przód z wydechem, wyprost tułowia z wdechem. 

 

 

 

 

To wszystko w tym tygodniu. Dziękuję Wam za pracę, a w załącznikach czekają jak 

zawsze dodatkowe propozycje. 

 

Pozdrawiam    









 


