Wtorek 26. 05.2020rr.
Temat: Jak to było z żabką?
Cele:
- zapoznanie z cyklem rozwoju żaby,
- doskonalenie aparatu artykulacyjnego.
1. Zabawa rytmiczno- artykulacyjna „Żabie łapki”.
Dz. słucha tekstu i ilustrując go ruchem.
Dwie zielone małe żabki
Tak nad stawem Graja w łapki:
jedną łapką
dz. podnosi do góry prawą rękę zgiętą w łokciu
kłap, kłap, kłap.
dz. uderza o prawą dłoń partnera
Drugą łapką
dz. podnosi do góry lewą rękę zgiętą w łokciu
Kłap, kłap, kłap.
dz. uderza o lewą dłoń partnera
Potem dwiema
dz. podnosi do góry obie ręce zgięte w łokciach
kłap, kłap, kłap.
dz. uderza w obie dłonie partnera
Ty, bocianie ,
dz. przykuca i grozi bocianowi, poruszając
mnie złap!
palcem wskazującym.
2. Słuchanie opowiadania J. Jaskólskiej „Srebrna żabka”.
Dawno, bardzo dawno temu żaba żyła tak jak ryby, tylko w wodzie, i
jak one miała na sobie łuskę. Była to srebrzysta, wyjątkowo piękna
łuska. Kiedy promienie słońca przenikały morską toń, żabka złociła się
cała, kiedy księżyc zaglądał do głębin morskich , iskrzyła się srebrem,
kiedy na niebie słońce stykało się z księżycem, stawała się złocistosrebrna. Żabka była bardzo dumna ze swojej szaty, zwłaszcza ,że
podziwiały ją wszystkie ryby. Mało tego: z dalekich mórz przybywały
najdziwniejsze, rzadko spotykane ryby, by nacieszyć się widokiem
ślicznej złocisto-srebrnej żabki.
- Piękna to ona jest, ale mówią, że nie ma głosu – powiedziała jedna z
nich, spoglądając z zawiścią na mieniąca się wszystkimi kolorami
tęczy żabkę.
- Skąd znowu – oburzyła się druga rybka. – Ona potrafi bardzo ładnie
mówić, ale jest zbyt dumna, by wdawać się w rozmowę z byle kim.
- tak, tak żabka jest zarozumiała- dobrotliwie stwierdził su,. – Nikt
wprawdzie nie powinien zadzierać nosa, ale jej to ujdzie – jest
niezwykle piękna.
Żabka przysłuchiwała się tym rozmowom i pęczniała z dumy. Zaczęła
przemyśliwać nad tym, jakby się tu pokazać gdzieś dalej od brzegu, w
innym świecie. Tam przecież nikt jej jeszcze nie widział.
Pewnego dnia żabka zaczęła płynąc ku brzegowi. Płynęła długo, bardzo
długo. Złociła się i iskrzyła srebrem na przemian… Wszędzie po drodze
ryby widziały ją i podziwiały jej urodę. A żabka nie zważała na nic,
powtarzała jedynie: - Z drogi! Z drogi! Nie przeszkadzajcie mi , proszę!
I płynęła dalej. Aż wreszcie ukazał się brzeg. Po pisaku kroczyły
wysokie ptaki o niezmiernie długich dziobach. „Co też one powiedzą,
kiedy mnie ujrzą?” – pomyślała żabka. Wyskoczyła z wody na piasek i

zaczęła obracać się na wszystkie strony. I nawet nie zauważyła, jak
zaczęły z niej opadać srebrzyste łuski.
- Spójrzcie, morze wyrzuciło nam rybkę! – zawołał jeden z
długodziobych ptaków. Była to czapla.
- Nie, nie! Wcale mnie nie wyrzuciło, sama wyskoczyłam! – krzyknęła
żabka i zaczęła jeszcze szybciej podskakiwać i obracać się na wszystkie
strony. Czapla wycelowała w żabkę swój dziób. – Zaraz cię zjem!
Żabka przestraszyła się ogromnie. Nic dziwnego: taka pogróżka mogła
przejąć przerażeniem nawet duże i odważne ryby . Drżąc cała, żabka
rzuciła się ku wodzie. Ale do wody nie było tak blisko. Największa fala
odbiła właśnie od brzegu i cofnęła się do morza. Żabka zmuszona była
zrobić duży skok. I wtedy stało się coś dziwnego: ze strachu w
mgnieniu oka wyrosły jej nogi. Raz- dwa, raz-dwa – i żabka znalazła
się w wodzie. Ocknąwszy się , poczuła dotkliwy chłód. – Co to może być?
– dziwiła się. Ach, to dlatego, że nie mam łusek – zauważyła po chwili –
Musiały się osypać , kiedy skakałam po piasku. Może leżą tam jeszcze.
Żabka wróciła na ląd, ale łusek juz tam nie było. Zmyła je i uniosła
morska fala – Co ja teraz pocznę? – chciała zapytać żabka, ale z jej ust
wydobyło się coś jakby „kwa, kwa”.
- To ty, wstrętna rechot ko – rozległ się nagle wrzask czapli. – Teraz
jużci nie uciekniesz! Żabka co sił rzuciła się w morze. Ryby, ujrzawszy
ją bez łusek, oniemiały ze zdumienia. I do dzisiejszego dnia są nieme.
Oburzone, że żabka zgubiła swoją prześliczną rybią szatę, rzuciły się na
nią. Najbardziej złościł się szczupak – chciał ją pożreć. Zrozpaczona
żabka wyskoczyła na brzeg. Na brzegu stała największa czapla z
groźnym dziobem.
- Mam cię wreszcie! – zawołała. Żabka wiec śmignęła z powrotem do
wody. Ale tu czyhał na nią szczupak. Odtąd żabka skacze to do wody,
to na brzeg. A z jej srebrzystych łusek powstały przepiękne, perłowe
muszle.
3. Rozmowa na temat opowiadania.
 Wypowiedzi dz. na temat wyglądu żabki, jej postępowania oraz przygody, jaka ją
spotkała.
 Podawanie jak największej liczby określeń żabki, np. zarozumiała,, dumna,
zapatrzona w siebie….
4. Ćwiczenia ze słowem żaba.
 Dzielenie słowa na sylaby i głoski.
 Poszukiwanie innych słów, w których występuje głoska ż w nagłosie, śródgłosie np.
żelazko, żołędzie, ważyć, kożuch…..
 Dz. sześcioletnie R. zapoznaje dziecko z obrazem graficznym głoski ż.
5. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Żabie zabawy”
Na hasło: żabki skaczą, dz. naśladuje żabie skoki. Na hasło: żabki pływają, dz. w leżeniu
przodem naśladuje pływanie żabką. Na hasło: żabki odpoczywają, dz. wykonuje siad
klęczny, chowa głowę w ramiona, pochylając się do przodu.

6. Omówienie cyklu rozwojowego żaby.

7. Masażyk ”Żabki i inne zwierzęta”.
Najpierw skaczą małe żabki,
a za nimi żabek babki
najpierw w prawo,
potem w lewo
do środka i na drzewo
Bocian dziobem szuka w trawie,
ślimak patrzy nań ciekawie.
Szczypaweczki spacerują
z rosy łapki otrzepują .

dz. delikatnie uderza palcami rąk z dołu do góry
dz. uderza piąstkami,
dz. prowadzi obie dłonie półkoliście w prawą stronę
dz. prowadzi obie dłonie półkoliście w lewą stronę
dz. kieruje obie dłonie do środka pleców,
a następnie – do góry
dz. naprzemiennie stuka palcem wskazującym
z góry na dół
dz. rysuje odśrodkowo prawą dłonią w prawą stronę,
lewą dłonią – w lewą stronę – muszle
ślimaków/spirale/
dz. podszczypują jednocześnie obiema rękami z dołu
do góry
dz. delikatnie uderzają palcami obu rąk z góry
ku dołowi

Płynie sobie cicha rzeczka
Rybki tańczą w niej w kółeczkach.

dz. rysuje fale od dołu do góry, prowadząc obie
dłonie raz w jedna, raz w drugą stronę.
dz. rysuje całymi dłońmi coraz większe koła
i coraz mniejsze kółeczka.

8. Temat: Zielona żaba – praca plastyczna. Doskonalenie sprawności manualnej,
samodzielne wykonanie pracy.
Pomoce – talerz jednorazowy, farby, papier kolorowy, klej, nożyczki.

9. Zabawa relaksacyjna ”Złota żabka”.
R.. mówi: chcę zaprosić cię do zabawy, w czasie której musisz siedzieć bardzo cicho.
Usiądź na podłodze i skrzyżuj nogi. Możesz jedną stopę położyć na udzie. Utrzymuj swoje
plecy w wyprostowanej pozycji. Zamknij oczy.
Wyobraź sobie, że siedzisz na liściu lilii wodnej pośrodku stawu. Siedzisz tam, jak żabka,
bardzo cicho i oddychasz powoli. Nabierz głęboko powietrza do płuc i wypuszczaj je do
końca. W ten sposób żabki łapią muchy na kolację – siedzą tak cicho, że muchy ich po
prostu nie widzą. Nagle wyciągają swój długi język i łapią muchę. Czy potrafisz tak szybko
wystawić język? Ja będę udawać brzęczącą muchę. Za każdym razem, kiedy wydam z
siebie dźwięk, wystaw język i złap muchę
10. Prace grafomotoryczne do wyboru.

Praca dla dz. sześcioletnich.

