
TEMAT : DBAMY O PRZYRODĘ – ,,ŻABA” 

 

1. Zaproście do zabawy rodziców rodzeństwo i poćwiczcie wspólnie to wasz czas budujący 

waszą relacje ! Wykonajcie wspólnie poniższe ćwiczenia: 

 

Lustro – rodzice i dzieci siedzą naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje dowolne ruchy, gesty, wykorzystuje 

mimikę twarzy, rodzic naśladuje ruchy dziecka- zmiana ról. 

Domki – rodzic w klęku podpartym, tworzy domek dla swojego dziecka. Dziecko wchodzi do domku (siada 

skulone pod rodzicem). Dziecko potem wychodzi spod domku, przechodzi między jego nogami i rękami. 

Bujanie dziecka w kocu. 

Wycieczka – ciąganie dziecka w kocu- za ręce, na nogi, na zrolowanym kocu. 

Paczka – dziecko zwija się w kłębek na dywanie a dorosły próbuje je „rozwiązać” (zmiana ról). 

Przepychanie – dziecko i dorosły siedzą na dywanie plecami do siebie i próbują się przepychać plecami. 

Skała – dziecko próbuje przesunąć rodzica, następnie zmiana 

2. Dbamy o przyrodę. 

Zabawa z rymowanką 

Spróbujcie odczytać krótką rymowankę (albo poproście o to rodziców). Przeczytajcie ją kilka razy tak, aby ją 

zapamiętać. Potem spróbujcie wypowiedzieć ją ze złością, strachem, smutkiem i radością. 

O przyrodę dbamy! 

Nie łamiemy, 

nie niszczymy 

i nic nie deptamy! 

3. Zapoznanie z wielką i małą literą ż ( ż, Ż) 

Jednym z wyrazów rozpoczynających się literą ż jest wyraz żaba. 

Posłuchajcie kilku  ciekawostek o żabach 

Żaby  - to rodzina płazów bezogonowych.  

W Polsce spotykamy: żaby jeziorkowe, żaby wodne, żaby śmieszki, żaby moczarowe, żaby dalmatyńskie, 

żaby trawne. 

Mają długi język, którym łowią pożywienie. Charakterystycznym elementem ich budowy są też wydłużone 

tylne kończyny przystosowane do wykonywania skoków. Lubią wygrzewać się na słońcu, częściowo 

zanurzone w wodzie lub będąc na słonecznym brzegu. Gdy jest im gorąco- kąpią się. Jedzą owady (osy, 

muchy, mrówki…), pająki, małe ryby, ślimaki… Chętnie jedzą je jeże, dużo mniej chętnie bociany (w czasie 

karmienia młodych zdarza im się łapać żaby). 

Przedstawiam Wam kilka zdjęć przedstawiających żaby. 



 

 



 

 

 

 

 



 

Żaba dalmatyńska 

 

 

Żaba trawna 

 



 

 

5. Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej słowa -  żaba. 

 Podziel proszę na sylaby słowo -  żaba (ża-ba) 

 Podziel słowo żaba na głoski  - ( ż-a-b-a) 

 Z ilu głosek składa się słowo? -  żaba? ( 4 głoski) 

 Co słyszysz na początku słowa żaba? ( głoskę ż) 

 Spróbuj podać inne słowa rozpoczynające się głoską ż ( żyrafa, żyrandol, żurek, żubr…), mających 

ją w środku (kożuch, bażant, leżak, mrożonki…). 

 Spróbuj wypowiedzieć głoskę ż długo żżżyyyy… 

 A teraz wypowiedzcie głoskę ż krótko ż, ż, ż, ż, ż… 

 Teraz zastanów się nad słowem Żaneta? (zwróć uwagę, że wyraz Żaneta jest napisany wielką 

literą, ponieważ jest to imię, a  pamiętasz , bo to często utrwalaliśmy , że wszystkie imiona, 

nazwiska,  nazwy miast i ulic, kontynentów , państw zawsze piszemy wielką literą). 

 Dokonaj analizy i syntezy słuchowej słowa - Żaneta 

 Podziel słowo Żaneta na sylaby ( Ża- ne-ta) 

 Podziel  słowo Żaneta na głoski ( Ż-a-n-e-t-a). 

 Z ilu głosek składa się słowo Żaneta? ( z 6 głosek) 

 

 

 

 

6. Żabia gimnastyka buzi i języka. 

 

https://www.logopestka.pl/zabia-gimnastyka-buzi-i-jezyka-gra-online/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plansza przedstawiająca literę ż- wielką i małą, pisaną i drukowaną wraz z kierunkiem jej pisania. 

 

 

 

 



 

 

Wyklej  żabkę kolorowym papierem . 

 

 

 

 

 

 


