Dzień Dobry. Witam nasze kochane „Motylki” i drogich rodziców. Zapraszam do wspólnych
zajęć poprzez zabawę.
Temat – Poznajemy mieszkańców łąki – żabka.
Cele:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- wzbogacanie wiadomości na temat mieszkańców łąki
Zaczynamy śpiewem, ruchem. Poskaczemy to znaczy wy poskaczecie jak żabki po wiosennej
łące. Naśladujcie kąpanie się żabek, pokażcie palcem, że nie boicie się burzy.
https://youtu.be/2efaNnQUnS4
1.Czy wiecie, jak żyją żaby? – Jeżeli nie wiecie to zapraszam was do obejrzenia filmiku o
życiu żab. Siądźcie wygodnie i w skupieniu z uwagą oglądajcie film.
https://youtu.be/gfKhRnQu-PU
Myślę, że uważnie obejrzeliście filmik i potraficie opowiedzieć rodzicom:
- jak zbudowana jest żaba?
- jak się odżywia?
- gdzie mieszka?
- czy jest pod ochroną?
- dlaczego jest płazem?
Na pewno wiecie, że żabki możemy spotkać również na łące.
2. Wstańcie zapraszam was do wspólnej zabawy przy muzyce.
https://youtu.be/zUgzWqgYPeE
3.Wiem, że nasze motylki są bardzo ciekawe i zadają dużo pytań.
Więc teraz padło by pytanie – jak rozwijają się żabki?
Oto podpowiedź:
- żaba składa skrzek – jajeczka - w wodzie
- z jajeczek wylęgają się małe kijanki
- kijankom wyrastają tylne kończyny
- kijankom wyrastają kończyny przednie i powoli zanika ogon
- kijanka zmienia się w żabę – staje się dorosłą żaba.
Co obrazuje poniższa ilustracja:

4.Jaki kolor najczęściej mają żaby? Brawo wszystkie motylki odpowiedziały prawidłowo.
Jednak niektóre gatunki żab, mają maskujący – niewidoczny wygląd lub jaskrawe ubarwienie
skóry, które odstrasza wrogów np. bociana. Wiele gatunków rzekotek ma skórę zieloną lub
brązową. Gdy siedzą wśród traw i liści są prawie niewidoczne na tle otoczenia.
Zobacz, jak mogą wyglądać niektóre żaby.
https://youtu.be/p344X_TRx4Y
5. Porównaj dwa obrazki.
Powiedz czym się różnią?
A może mają cechy wspólne?

6. Zabawa „Prawda – Fałsz”- czy dobrze znacie wygląd żaby i bociana?
Myślę, że udzielicie prawidłowych wypowiedzi. Powodzenia.
- bocian ma długi język
- żaba ma cztery kończyny
- bocian umie fruwać
- żaba ma czerwone długie nogi
- bocian lubi pływać
- żaba umie fruwać
- bocian może być czarny
7. Karta pracy. Znacie już fazy rozwojowe żaby. Wytnijcie nożyczkami równo po linii
obrazki. Ułóżcie je w odpowiedniej kolejności. Naklejcie na czystej kartce. Na koniec
pokolorujcie.

