
 

środa, 6  maja  2020 r.   

tematyka tygodniowa: MAJOWA ŁĄKA 

temat dnia: Tajemnicza piosenka  

 

Witajcie Biedroneczki! 

 

 

Dzisiaj poznacie piosenkę, o jednym z mieszkańców łąki. 

Jakie to zwierzę? 

Dowiecie się za chwilę, gdy rozwiążecie zagadkę,  

którą dla Was przygotowałam: 
 

„Gdy w gęstej siedzi trawie, 

jest niewidoczna prawie. 

Kum – kum!. Tak się odzywa. 

Czy wiesz jak się nazywa?” 

 

Jeśli jeszcze nie wiecie, o jakim zwierzątku mówię; posłuchajcie proszę odgłosów, 

jakie wydaje: 

http://chomikuj.pl/mrc86/piosenki+przedszkole/Odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t_+Odg*c5*82os+*c5*bcaby+-

+Odg*c5*82osy+*c5*bcaby,5590538708.mp3(audio) 

 

Teraz już na pewno wiecie, jakie to zwierzę - to ŻABA ! 

A odgłosy, jakie przed chwilą usłyszeliście to był prawdziwy żabi koncert  
 

Moje kochane maluszki, dzisiaj poznamy piosenkę pt. „Żabi koncert”. 
 

Ale zaraz, zaraz gdzie podziała się moja żabka ?  

Zdaje mi się, że tu była …  

Chyba gdzieś mi się ukryła … 

Pomóżcie mi ją odszukać! 

http://chomikuj.pl/mrc86/piosenki+przedszkole/Odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t_+Odg*c5*82os+*c5*bcaby+-+Odg*c5*82osy+*c5*bcaby,5590538708.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/mrc86/piosenki+przedszkole/Odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t_+Odg*c5*82os+*c5*bcaby+-+Odg*c5*82osy+*c5*bcaby,5590538708.mp3(audio)
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- Gdzie ukryła się żabka?  

Moja żabka ukryła się w … kwiatkach  
 

Czy pamiętacie, że dźwięki wydawane przez żaby nazywamy kumkaniem. 

- Popatrzcie na żabki poniżej. 

- Jak kumkają moje żabki? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Czy potraficie kumkać jak moje żabki?  Spróbujcie ! 

 

- Jeśli potraficie kumkać, jak żabki zapraszam Was do wysłuchania piosenki 

pt. „Żabi koncert”: 

 

http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/05++*c5*bbabi+koncert+-

+Przednutki,1195414756.mp3(audio) 

 

http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/05++*c5*bbabi+koncert+-+Przednutki,1195414756.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/05++*c5*bbabi+koncert+-+Przednutki,1195414756.mp3(audio)


 

Piosenka „Żabi koncert” 
 

Ref. Kuma, kuma, kum, kuma, kuma, kum 

Rade, rade, rade, rade, rade, rade, reks 

1. Nie pomylę chyba się, słuch mam doskonały 

Najwyraźniej żabki dwie, gdzieś tu się schowały 
 

Ref. Kuma, kuma, kum… 

2. Niech no tylko je usłyszę, niech przywołam obie 

A gdy tylko tu przybędą potańczymy sobie 
 

Ref. Kuma, kuma, kum… 

 

- Podobała Wam się piosenka?   (    /    ) 

- Ile żabek kumkało na łące?  (dwie) 

- Co będą robić dzieci z żabkami, gdy spotkają się na łące? (będą tańczyć) 

- Czy piosenka jest wesoła, czy smutna? (wesoła) 

Spróbujcie teraz powtórzyć 2 razy refren piosenki z osobą dorosłą: 

Kuma, kuma, kum,  

kuma, kuma, kum 

Rade, rade, rade,  

rade, rade, rade, reks 

Przyznam Wam, ze mam teraz bardzo trudne zadanie.  

Chciałabym zatańczyć z Wami do tej piosenki. 

Przykro mi, że nie możemy teraz tańczyć razem w przedszkolu;  

ale będzie mi miło jeśli każdy z Was zatańczy w domku ze swoimi 

bliskimi. 
 



 

Starałam się jak najdokładniej opisać wykonywane gesty. 

Czy mi się to udało – nie wiem.   

Spróbujmy najpierw bez muzyki, a potem z piosenką: 

http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/05++*c5*bbabi+koncert+-

+Przednutki,1195414756.mp3(audio) 
 

(z piosenką – na wstępie można położyć ręce na bioderka  

i bujać się rytmicznie) 

Stoimy prosto, ręce ugięte przed sobą na wysokości klatki piersiowej. 

Ref. Kuma, kuma, kum, - dłonie rytmicznie otwierają się i zamykają 

kuma, kuma, kum – j. w.  

Rade, rade, rade,- machamy ugiętymi rękami na boki 

rade, rade, rade  - j. w.  

reks - klaśnięcie 

Nie pomylę chyba się, – machamy przecząco palcem wskazującym 

słuch mam doskonały – pokazujemy palcem wskazującym ucho 

Najwyraźniej żabki dwie, - pokazujemy dwa palce 

gdzieś tu się schowały – delikatnie zasłaniamy dłońmi twarz 
 

Ref. Kuma, kuma, kum… 

Niech no tylko je usłyszę, – przykładamy dłoń do ucha 

niech przywołam obie – rękami na przemian wykonujemy gest przywoływania 

A gdy tylko tu przybędą – pokazujemy palcami wskazującymi obu rąk miejsce 

na podłodze przed nami 

potańczymy sobie – wkładamy ręce na biodra i tańczymy  
 

Ref. Kuma, kuma, kum… 

 

Udało się, choć troszkę? 

http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/05++*c5*bbabi+koncert+-+Przednutki,1195414756.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/05++*c5*bbabi+koncert+-+Przednutki,1195414756.mp3(audio)


 

Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście przy naszej piosence  

i szybko jej się nauczycie  

Na zakończenie spotkania mam dla Was zadanie: 

Odszukajcie dwóch, takich samych żab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do jutra kochane Biedroneczki      p. Magda 

 

Ps. W czwartek na zajęcia, jeżeli jest to możliwe, proszę przygotować plastelinę  

lub ciastolinę. Może być także masa solna (wykonana samodzielnie w domu). 



 

Przepis na masę solną: 

- 1 szklanka mąki; 

- 1 szklanka soli; 

- ok. 0,5 szklanki wody. 

Proszę stosować zasadę 1:1 . Wody dodajemy tyle, aby otrzymać zbitą masę, czyli około 

połowy szklanki. 

 

 

 


