
Temat tygodnia: Na wiosennej łące.  

Wtorek- Bocian 

1. Rozmowa o zwierzętach na łące  – wprowadzenie do zajęć. 

Oglądanie rysunków i zdjęć zwierząt zamieszkujących łąki, właściwe ich 

nazywanie. 

 

2. Zajęcia właściwe: 

Dziś poznamy nową literkę! 

 

 

 

Określ w zdaniu „To garnek”: 

 Podziel na sylaby słowo ranek. -                   Gar-nek 

Przegłosuj słowo garnek                   g- a-r-n-e-k 

Ile głosek ma słowo garnek.                6 

To garnek. 

 
Oznacz które głoski to samogłoski (czerwone), a które to spółgłoski (niebieskie). 

Wypowiedzcie je wspólnie: gygygygygy, aaaaaaaaaaaaa, 

ryryryryry,nynynynynyny,eeeeeeeeeeeeee, kykykykyky. 

Zwróć uwagę na kierunek pisania! (małe g- piszemy kółeczko jak o i z prawej strony 

laseczka i pętelka jak j.) pamiętaj ze o piszemy od góry. 

(wielka litera G- piszemy jak wielkie C i dołączamy małe j). 

Zwróć uwagę ile linijek zajmują litery i w której linijce się mieszczą.  



 



 

 

Napisz literę G, g w powietrzu, na podłodze, na stole, na plecach mamy i taty. 

Ulep literę z masy solnej, napisz ją w mące, kaszy.  

Masa Solna przepis: 

1 szklanka mąki 

1 szklanka soli 

0,5 szklanki wody 

1 łyżka oleju/oliwy 



 

3. Czas na piosenkę! https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg  

A teraz nauczymy się drugiej zwrotki i refrenu. (Mówimy wers piosenki, dzieci po nas 

powtarzają, i tak po kolei, słuchamy kilkukrotnie podczas całego dnia)  

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


TEKST PIOSENKI: ŻABIE KROKI 

1 To nie lada, lada gratka, 

Kiedy z boćkiem tańczy żabka 

Bociek żabce patrzy w oczy, 

Raźnym krokiem za nią kroczy 

Bociek żabce patrzy w oczy, 

Raźnym krokiem za nią kroczy 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

 

2 Żabka w koło podskakuje, 

Bociek nogą wymachuje 

Wciąż się kłania małej pannie 

W lewo, w prawo, nieustannie 

Wciąż się kłania małej pannie 

W lewo, w prawo, nieustannie 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 
 

4. Teraz zaprasza do zrobienia kilku zadań, a na konie praca plastyczna. 



Przeczytajcie wspólnie informacje o bocianie i o ptakach, które wracają do nas na 

wiosnę. 



 



 



5. Zrób bociany z płatków kosmetycznych. 

 
6. Zadania grafomotoryka. 



 



 
 

Życzę udanej zabawy Pani Kasia   

 

 


