
ŚRODA 13.05.20r. 

Miły dzień mamy, jak żabki się witamy (kilka podskoków). 

1. Przygotuj swoją ulubioną maskotkę, usiądź na podłodze w siadzie skrzyżnym i 

wykonaj zadania: 

• Połóż maskotkę na podłodze przed sobą, 

• Połóż maskotkę za sobą, 

• Połóż maskotkę obok siebie, po prawej stronie, 

• Połóż maskotkę na głowie, 

• Połóż maskotkę na kolanach,  

• Połóż maskotkę obok siebie po lewej stronie, 

• Przytul mocno swoją maskotkę. 

• Wesoła żabka – zabawa z elementem skoku. Na podany  sygnał, żabka skacze, 

podskakuje, na hasło „bocian idzie” żabka szybko chowa się ( np. za krzesło). 

2. Posłuchaj piosenki: ,,Była sobie żabka mała’’ 

Była sobie żabka mała 
re re kum kum, re re kum kum, 
która mamy nie słuchała 
re re kum kum bęc. 

Na spacery wychodziła 
re re kum kum, re re kum kum, 
innym żabkom się dziwiła 
re re kum kum bęc. 

Ostrzegała ją mamusia 
re re kum kum, re re kum kum, 
by zważała na bociusia 
re re kum kum bęc. 

Przyszedł bociek niespodzianie 
re re kum kum, re re kum kum, 
i zjadł żabke na śniadanie 
re re kum kum bęc. 

A na brzegu stare żaby 
re re kum kum, re re kum kum, 
rajcoway jak te baby 
re re kum kum bęc. 



Jedna drugiej żabie płacze 
re re kum kum, re re kum kum, 
„Już jej nigdy nie zobaczę” 
re re kum kum bęc. 

Z tego taki morał mamy 
re re kum kum, re re kum kum 
trzeba zawsze słuchać mamy 
re re kum kum bęc. 

https://youtu.be/_XMr80enW9A 

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

- O czym jest piosenka? 

- Jaka była żabka?  

- Co lubiła żabka 

- Co powiedziała mama żabce? 

- Co powinna zrobić żabka, gdy zobaczyła bociana? 

- Co się stało z żabką? 

- Kto za żabką płakał? 

- Kogo zawsze należy słuchać/ 

Pokoloruj żabkę na zielono, dorysuj trawę i kwiatki, słońce i chmury (kolorowanka z 

www.chomikuj.pl ) 
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3. Praca plastyczna: ,,Żaba’’ 

Potrzebne materiały: 

• jednorazowy, najlepiej papierowy kubeczek lub rolka po papierze toaletowym 

((kubeczek, rolkę można pomalować farbą lub okleić)  

• kolorowy papier (najlepiej sprawdzi się trochę grubszy, na przykład kolorowy blok 

techniczny) 

• nożyczki 

• ołówek 

• klej 

• kredki lub mazaki do dekoracji (propozycja z www.chomikuj.pl ). 

  

Instrukcja krok po kroku (proszę o pomoc rodziców) 

• stawiamy kubeczek dnem do góry, na papierze i obrysowujemy jego kształt ołówkiem, 

do podstawy należy dorysować nogi, wycinamy, 

• z kolorowego papieru wycinamy oczy i koronę,  

• wycięte oczy przyklejamy do kubeczka, koronę zginamy na dole i też przyklejamy,  

• kubeczek przyklejamy do podstawy, dorysuj usta i oczy. I GOTOWE!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chomikuj.pl/


4. Pobaw się ulubioną zabawką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


