
Boćki i żaby 

 

„Krasnal” – zabawa ruchowa 

Jedna nóżka, druga nóżka – wysunięcie nogi do przodu 

Oto taniec krasnoludka – obrót dookoła 

Ręce w przód, potem w górę – zgodnie ze słowami 

Krasnal robi w niebie dziurę – ręce wysoko, kręcą młynek 

Potem schyla się po kwiatki – przysiad 

Na bukiecik dla sąsiadki – wystawienie rąk z gestem dawania kwiatków. 

 

Słuchanie wiersza  w oparciu o ilustracje i zabawa ortofoniczna 

Zabawa „Boćki i żaby” – dzieci naśladują bociany i żaby 

Przyleciały boćki 

Zza dalekich mórz, 

Klekotały głośno: 

-Wróciłyśmy już! 

Kle kle kle 

Kle kle kle 

 

 
 

 

 



 

 
 

A nad stawem w trawie 

Padł na żabki strach. 

-Boćki przyleciały! 

Kum kum kum 

kum kum kum 
 

 

 

 
 

 

 

 

Lecą boćki z szumem 

Na łąki po łup. 

Jaki długie nogi! 

Jaki ostry dziób! 

Kle kle kle 

Kle kle kle 
 

Żabki przestraszone 

Hyc! do wody – hyc! 

Boćki brodzą, brodzą... 

Nie znalazły nic! 

Kum kum kum 

Kum kum kum 

Kle kle kle 



 

 Policzcie żaby i bociany na każdym obrazku 

 Na którym obrazku jest najwięcej bocianów? 

 A na którym obrazku jest więcej żab? 

 

“Zabawy zwierząt” –  naśladowanie zachowania zwierząt i  sposobów ich poruszania się 

Właśnie przenieśliśmy się nad staw. Jest tu zielono i spokojnie. Mieszkańcami tej 

okolicy są różne ptaki: bociany wróble i kaczki. A po brzegu skaczą żabki. Żabki trochę boją 

się bociana i dlatego czasem próbują się przed nim ukryć… 

· biegają po sali machając rękami – naśladują latające ptaki; 

· kroczą dostojnie dużymi krokami jak bociany; 

· chodzą kołysząc się na boki jak kaczuszki; 

· wykonują drobne i szybkie skoki do przodu naśladując skaczące wróbelki; 

· stają na jednej nodze i rozglądają dookoła, jak bociany szukające żabek; 

· kucają i skaczą jak żabki; 

· zatrzymują się na chwile i wysuwają języczki jak najdalej do przodu i chowają je – jak 

żabki łapiące muchy; 

· teraz żabki muszą ukryć się przed bocianem – dzieci jak najszybciej poruszają się 

skokami w kierunku  wskazanego miejsca.  

 

 

Co lubi jeść bocian? Czy na pewno żaby? 

 

              Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w ostateczności, gdy wokół trudno o inny 

pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, dżdżownice, cienkie węże, małe ryby i 

gryzonie.  Spójrzcie na planszę. 



 


