
24. 04. 2020 r.- piątek propozycje zabaw dla dzieci  

Bocian i żaby - motoryka duża i mała  

Rodzic / opiekun czyta polecenie dziecku  

Na początek przywitamy się śpiewająco Wszyscy są, 

witam Was, zaczynamy - już czas! Jestem ja, jesteś Ty. 

Raz, dwa, trzy! 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk   możesz 

wykorzystać ten link i śpiewać razem z Rodzicem  

PROPOZYCJE DLA PEREŁEK  

1. Czy wiesz jakie zwierzęta są symbolami wiosny? Jeśli nie pamiętasz to 

obejrzyj i posłuchaj. (śpiewające brzdące)  
  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg  
  

2. Pobaw się z rodzicem w bociana i żabkę. Włącz jeszcze raz piosenkę i 

spróbuj pobawić się tak jak na filmie. (śpiewające brzdące)  
  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg  
  

3. Myślę, że świetnie się bawiłeś wspólnie z rodzicem. Czas zrobić bociana.  

Potrzebujemy: 4 płatki kosmetyczne, patyczek do szaszłyka, farbę czerwoną, 

pędzelek, klej, nożyczki, czarny mazak, kawałek czerwonej i czarnej kartki.  

  

Na początku pomaluj na czerwono patyczek i odstaw do wyschnięcia.  
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Kiedy patyczek będzie sechł, ty wytnij czarne koło wielkości płatka kosmetycznego i 

przetnij je na pół, oraz czerwony trójkąt.  

             

Posmaruj dwa płatki klejem, do jednego z nich na brzegu przyklej nasz trójkąt. To 

będzie dziób, połóż na środku pomalowany patyczek i przykryj drugim płatkiem. 

Narysuj mazakiem czarne oko. Już mamy głowę bociana.  

            

Teraz posmaruj dwa kolejne płatki klejem i przyklej do patyczka. To tułów bociana.   



               

Posmaruj brzegi połówek czarnego koła klejem i przyklej na środku brzucha bociana z 

jednej i drugiej strony. Bocian gotowy. Możesz ozdobić nim doniczkę z kwiatem, a od 

razu do pokoju zawita wiosna.  

                

4. Na zakończenie naszej zabawy jeszcze raz pobaw się w bociana i żabkę z 

rodzicem, przy nagraniu piosenki.(śpiewające brzdące)  
  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg  
  

PROPOZYCJE ZABAW DLA RYBEK I STERNIKÓW  

  

1. Obejrzyj  i  posłuchaj piosenki,  przyjrzyj  się  jak 

 ćwiczą żabki.  

(ŚPIEWAJACE BRZDĄCE)  

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

2. Teraz poskacz jak żabka razem z rodzicami przy nagraniu piosenki.  

(ŚPIEWAJACE BRZDĄCE)  

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s  
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3. Skoro tak świetnie naśladujesz skoki żabki, to dzisiaj właśnie zrobimy 

żabkę. Przygotuj: kolorowe kartki: żółtą, zieloną, białą i pasek czerwonej 

kartki, czarny mazak, klej, nożyczki.  

  

Złóż zieloną kartkę na pół i spróbuj narysować sylwetę żaby, spójrz na moje zdjęcie, 

jeśli nie potrafisz poproś rodzica o pomoc.  

                       

Wytnij narysowaną sylwetę, natnij po linii prostej usta żaby i zagnij tak jak na zdjęciu.  

                       



Rozłóż żabkę i wytnij oczy, dorysuj źrenice.  

 

Teraz złóż na pół kartę żółtą, przyklej do niej żabkę.  

  

Teraz narysuj muchę, wytnij ją i przyklej do końca czerwonego paska. Włóż do środka 

ust żaby. Na żółtej kartce możesz jeszcze narysować kilka latających much, żeby żaba 

miała co łapać.  

  

  Miłej zabawy                                                                                                

Wioletta Lipa  

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i 

zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19.  

  

  

       



  

  

  

  

  

  


