
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 23.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o przyrodę 

Temat dnia: Życie żaby. 

 

1.  Dziś rozmawiać będziemy o życiu żab. Czy wiesz jak wygląda i zachowuje 

się żabka?  

 

2. Zaczniemy od zabawy ruchowo – naśladowczej. Rodzic przygotowuje na 

dywan obręcz lub kocyk, który będzie żabki „stawem”. Posłuchaj piosenki 

„Była sobie żabka mała” https://www.youtube.com/watch?v=HAgdfTsCmSI 

W trakcie kiedy gra muzyka dziecko skacze jak żabka, kiedy rodzic 

zatrzymam muzykę, dziecko wskakuje do stawu i naśladuje dźwięki 

wydawane przez żabkę „re re” – szeroko otwierając usta, „Kum kum” – usta w 

dziubek. 

 

3. Spójrz na ilustrację: 

 
 

4. Co możesz powiedzieć o żabie? Jak wygląda? Jak myślisz, gdzie mieszka i 

czym się żywi?  

 

5. Ciekawostki:  

 

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


- Żaby zamieszkują wszystkie kontynenty poza Antarktydą.  

- Na całym świecie istnieje około 340 gatunków żab.  

- W Polsce można spotkać 6 gatunków, są nimi: żaba dalmatyńska, 

jeziorkowa, wodna, trawna, moczarowa oraz śmieszka.  

- Głównym pokarmem dla tych płazów są owady. Niektóre większe gatunki są 

w stanie zjeść rybę, mniejsze jaszczurki, a nawet niewielkie ptaki. Gdy żaba 

zauważy potencjalną ofiarę, natychmiast wyrzuca w jej kierunku język pokryty 

lepką substancją. Po celnym trafieniu szybko wciąga swój język.  

- Zmysł słuchu i węchu u żab jest słabo rozwinięty, dlatego podczas polowania 

kierują się one głównie wzrokiem.  

- Żaby nie piją wody ustami, tylko wchłaniają ją przez skórę.  

- Żaby wykluwają się z jajeczek, które mama żaba składa w wodzie – jest to 

skrzek.  

- Malutka żabka, która wykluje się z jajka wcale nie przypomina wyglądem 

żaby – to kijanka.  

 

6. Obejrzyj krótki filmik przedstawiający cykl życiowy żaby: 

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

 

7. Ilustracja: 

 

 
8. Odkrywanie litery „ż” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

9. Wyodrębnienie wyrazu podstawowego „żaba” 

- Jaką głoskę słychać na początku wyrazu żaba? 

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


- Jak myślisz, to spółgłoska, czy samogłoska? (dziecko wymawia długo głoskę 

„ż” – żyyyyyyy i dochodzi do wniosku, że to spółgłoska) 

- podziel wyraz żaba na sylaby i głoski. Ile jest sylab, ile jest głosek? 

- Jakie znasz jeszcze wyrazy rozpoczynające się głoską „ż”? 

 

10.  Rodzic prezentuje sposób zapisywania literki „ż” dziecko powtarza 

paluszkiem po śladzie (nie powinno być kłopotu, gdyż dziecko zna już literkę 

„z”) 

Dziecko samodzielnie wymyśla 3 sposoby zaprezentowania pisowni literki 

(palcem na otwartej dłoni, na zaparowanej szybie itd.) 

 

11. Karty pracy:  

- Dzieci starsze, z niebieskimi kartami pracy wykonują s. 64-67  

- Dzieci młodsze, które mają różowe karty pracy „Przygotowanie do czytania, 

pisania i liczenia” – str. 68 + wydrukowana karta pracy:  

 
 

12. Miłej pracy :) 


