
12.05. wtorek 

Tematyka tygodnia: Majowa łąka 

Temat dnia: „ Żaby i żabki ” 

1. Ciekawostki o żabach 

Dzisiaj zostaniemy nadal na łące wśród żab i małych żabek. 

Posłuchajcie trochę ciekawostek na ich temat 

 

 

Najdrobniejsze żaby na świecie są mniejsze od grosza, a największa 

żaba może być większa niż stopa i ważyć ponad 3 kilogramów. 

Największą żabą na świecie jest żaba Goliat. 

Najmniejsza żaba to złota żaba, która ma 1 cm długości i waży tylko 200 

gramów. 



Niektóre żaby mogą skakać na wysokość ponad 20 razy wyżej niż 

ich własne ciało – to odpowiednik skoków człowieka na odległość 

30 metrów. 

Żaby nie mogą żyć w morzu ani w słonej wodzie. 

Żaby mają lepki język i używają języka do połowu i połykania 

pokarmu. 

Żaby są drapieżnikami, co oznacza, że jedzą mięso. 

Żaby często zjadają każdą żywą rzecz, która zmieści się w ich 

ustach. Dotyczy to robaków, pająków, ślimaków, larw, a nawet 

małych ryb. 

Żaby hibernują się zimą. 

Żaby nie piją wody ustami – wchłaniają ją przez skórę. 

Żaby śpią z otwartymi oczami. 

Ropuchy to żaby. Słowo „ropucha” jest zwykle używane dla żab, 

które mają chropowatą i suchą skórę, jak również krótsze tylne nogi. 

Około 40% gatunków żab jest obecnie zagrożonych wyginięciem. 

 



2. Cykl rozwojowy żaby 

Żaby zamieszkują podmokłe tereny, ponieważ woda potrzebna im jest do 

rozmnażania się. Dorosłe żaby składają w niej jajeczka tzw. skrzek. 

(możecie podejrzeć na filmiku, jak wygląda rozwój żab z takich jajeczek  

http://scholaris.pl/resources/run/id/102481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/102481


3. Żabie skoki 

Posłuchajcie najpierw piosenki o żabkach 
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

 

Tekst piosenki: 

1. My jesteśmy żabki 
Mamy cztery łapki 
Skaczemy po trawie 
Bocian nas nie złapie 

Ref: Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w bok 
Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w przód 
Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w tył 
Hop, hop, hop 
Skaczą ile sił 

2. My jesteśmy żabki 
Po to mamy łapki 
By popływać w stawie 
I skakać po trawie 

Ref: Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w bok 
Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w przód 
Hop, hop, hop 
Skaczą żabki w tył 
Hop, hop, hop 
Skaczą ile sił / x2 

 

Zastanówcie się, jak skakały żabki?  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s


4. Utrwalanie kierunków  

Żabki skakały w bok, w tył w przód. 

Pokażcie, jak skaczecie w bok. Zauważcie, że można skoczyć w bok na dwa 

sposoby – w prawo lub w lewo ( pomyślcie, gdzie jest prawa strona, a gdzie 

lewa). 

 Następnie pokażcie, jak skaczecie w tył, a jak w przód. 

Skoro już wiecie, jak należy wyznaczać odpowiedni kierunek, to wykonajcie 

zadanie. 

 

Zaznaczcie sobie miejsce, z którego chcecie rozpocząć zadanie np. maskotką. 

Zróbcie 4 skoki w przód.  

Następnie 3 skoki w bok w prawą stronę. 

Teraz 4 skoki w tył. 

Na koniec 3 skoki w bok w lewą stronę. 

Gdzie się teraz znajdujecie?  

(Powinniście wrócić na miejsce, z którego rozpoczęliście zadanie – gdzie czekała 

na Was maskotka). 

Jeśli macie jeszcze problem z kierunkami, to powtórzcie zabawę. 

 

Może zachowaliście żabki z origami, które wykonywaliście kilka tygodni 

wcześniej? 

Jeśli tak, to zróbcie wyścig żabek. Przekonacie się, jak skaczą wasze żabki. 

A to link dla przypomnienia https://www.youtube.com/watch?v=WTTM64RbbwU 

Życzymy udanej zabawy! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTTM64RbbwU


Odkrywanie litery Ż, ż  

 

Kochani! 

Dzisiaj poznacie ostatnią już literę, która ma związek z bohaterką naszego 

dzisiejszego tematu. 

Jak się domyślacie, chodzi o żabkę. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                    Ż- a – b – k – a  

Podzielcie słowo „żabka” na sylaby i policzcie je, następnie na głoski i też je 

policzcie. 

Kolej teraz na wyszukanie innych słów, rozpoczynających się na głoskę  „ż” - 

wyszukajcie ich 5. Jeśli macie ochotę, spróbujcie pomyśleć, jakie słowo zawiera 

głoskę „ż” w środku. 

Otwórzcie teraz karty pracy na stronie 64- 65, popatrzcie na obrazek, a 

domyślicie się, jakie jeszcze słowa zaczynają się podobnie, jak żabka? 

Powiedzcie, jakim zwierzętom przyglądają się Ada, Olek i dziadek? 

Czy żubry żyją na wolności? 

Czy są pod ochroną? 

 

 



Dokonajcie analizy i syntezy słuchowej słowa „żubry”. 

Zaznaczcie każdą głoskę białym kartonikiem, następnie pomyślcie, które głoski 

to samogłoski, a które spółgłoski i posłużcie się kartonikami niebieskimi i 

czerwonymi. 

Jeżeli spróbujecie długo wymawiać głoskę „żżżyyy” to usłyszycie, że ma 

koleżankę – głoskę „y”, zatem jest spółgłoską. 

 

Przyjrzyjcie się teraz literze Ż, ż (wielkiej i małej). 

Przypomnijcie sobie, kiedy używamy wielkiej litery? 

( Kiedy piszemy nazwy np. miast, państw czy imiona i nazwiska.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popróbujcie najpierw wodzić palcem po literze, wg podanych wskazówek, a 

następnie wykonajcie zadania w Waszych kartach pracy od strony 64- 67. 

 

Dla młodszych dzieci zagadki: 

 

Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję, 

 więc pewnie nie często ją myje. 

Na sierści ma plamy wzorzyste 

wprost z drzew zrywa liście soczyste. 

 

Noszę pancerz na grzbiecie, 

w nim domek swój mam. 

Wolno spaceruję, 

choć cztery nogi mam. 

 

Pełznie wśród trawy 

w kłębek się zwija, 

gdy ją zobaczysz, 

z dala omijaj. 

 

Zadanie polega na narysowaniu jednego wybranego rozwiązania zagadki. 

 

Życzymy przyjemnej pracy i pozdrawiamy. 

P. Ala i P. Ania 

 


