
ŻABY

PROPONOWANE AKTYWNOŚCI: 

1. Piosenka pt. „Jesteśmy żaby....” 
( https://www.youtube.com/watch?v=Sj4y_RMo_JE ) 

Tekst:

Jesteśmy żaby, aby, aby
jesteśmy mokre, okre, okre
mieszkamy w błocie, ocie, ocie
i się chowamy, gdy jest bociek.

Jesteśmy żaby, aby, aby
jesteśmy mokre, okre, okre
zjadamy muchy, uchy, uchy
i mamy bardzo grube brzuchy!

A my bociany, any, any
apetyt mamy, amy, amy
wolno chodzimy, imy, imy
lecz każdą żabę zobaczymy.

A my bociany, any, any
apetyt mamy, amy, amy
a nasze dzioby, oby, oby
na żaby mają dziś sposoby

Dzieci młodsze: pokazywanie ruchem treści piosenki; podział na role: dziecko jest żabką, a 
rodzic/rodzeństwo bocianem ( możliwa zamiana) i pokazują ruchem treść piosenki 

Dzieci starsze: wysłuchanie utworu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania: 
- Gdzie mieszkają żaby?
- Kogo i dlaczego boją się żaby?
- Co jedzą żaby?
- Kogo wypatruje bocian podczas spacerów?

2. Gimnastyka buzi i języka. Dzieci powtarzają czynności za rodzicem: 
 - robimy wąski język, wyciągamy i chowamy (jak wąż)
- ściągamy usta w dziobek ( jak u ptaka)
- wyciągamy język i dyszymy (jak piesek)
- rozciągamy uchylone usta na boki (jak żaba)

3. Rymowanka/wyliczanka. Dzieci starsze mogą nauczyć się na pamięć. 
  
  Jedna żaba, druga żaba, 
  żaby trzy. 
  Siadły w trawie
  przed śniadaniem 
  i zaczęły rechotanie. 
     

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4y_RMo_JE


Naśladowanie głosu żab: „rege, rege, kum, kum” - mówimy głośno, jeżeli rodzic podniesie rękę do 
góry, i cicho, gdy położy palec na ustach. 

Naśladowanie „kłócących  się” żab – Siadamy po turecku na dywanie, twarzą do siebie. 
Naśladujemy głos żab, mówiąc: „rege, rege, kum, kum” ze złością, tak jakby się kłóciły. 
Następnie mówimy tak, jakby się przepraszały. 

4. Zabawa ruchowa „Skoki żab”

Dzieci naśladują skoki żab, głośno rechocząc. Gdy usłyszą klekotanie (rodzic/rodzeństwo) – 
zatrzymują się bez ruchu. Gdy klekotanie milknie, skaczą nadal. 

Dla dzieci starszych w tej zabawie, można wprowadzić element rywalizacji. Kto się poruszy, 
odpada z gry. 

5. Propozycje pracy plastycznej: 

Żabka z jabłka: 

http://krokotak.com/2013/04/frog-apple/ 

http://krokotak.com/2013/04/frog-apple/


Żabki z rolek po papierze toaletowym: 

http://krokotak.com/2017/04/toilet-paper-tube-frog/ 

http://krokotak.com/2017/04/toilet-paper-tube-frog/


Żabki z papieru: 

http://krokotak.com/2019/05/paper-frog/ 
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