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I. Zabawy ruchowe do piosenki „Zakochany bocian”.  

 

 Poniżej podaję Państwu link do  piosenki oraz słowa utworu dla 

przypomnienia.  

https://www.youtube.com/watch?v=hQ4zjZVCSPY   

 

„ Bocian się zakochał raz 

W najpiękniejszej z wszystkich żab 

Chodził za Nią cały dzień 

I klekotał: Kle, Kle, Kle 

Żaba woła: Rechu, Rech , 

Nie wiadomo tak czy nie, 

aż od ploty kipiał staw 

co za miłość ach, ach, ach 

 

Ref: Niestety, niestety skończyło się to źle 

         Bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle (bis) 

  

Chodź dokoła milion żab, bocian człapie człap, człap, człap 

W zimnym stawie cały dzień  szuka, biega żabki swej 

Żaba woła: Kum, Kum, Kum 

drogi boćku jestem tu 

Bocian na to: Kle, Kle, Kle 

Która z was tą moją jest 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ4zjZVCSPY


  

    Ref: Niestety, niestety skończyło się to źle 

Bo żaba rechu,  rechu, a bocian kle, kle, kle (bis) 

Więc ucz się języków bo może zdarzyć się, że ktoś ci ai loviu, a ty ni 

be ni me”.  

 

 Proponuję odtworzenie piosenki, a następnie:  

  dziecko : 

-rytmizuje słowa piosenki wg własne inwencji twórczej,  

-odtwarza rytm za pomocą dłoni, 

 -reaguje na przerwę w muzyce w ustalony przez rodzica i dziecko sposób. 

Następnie zaśpiewajcie ją wspólnie, lecz wg kodu:  

- 3 palców śpiewamy głośno  

- 1 palec śpiewamy cicho 

 - palec w górze śpiewamy szybko  

 - palec w dole śpiewamy wolno. 

Miłej zabawy   

 

II-  Kształtowanie umiejętności porównywania ciężaru przedmiotów na 

wadze szalkowej. 

 

  Na początek proponuję, aby dziecko obejrzało ilustracje poszczególnych wag. 

Zachęcam do podejmowania przez dzieci próby odczytywania ich nazw, w razie 

trudności pomaga rodzic.  
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  Jeżeli posiadacie w domu wagę szalkową, zachęcam do  

- porównywania ciężaru przedmiotów na wadze szalkowej i określania ich wagi 

pojęciami cięższy, lżejszy, taki sam. Można ważyć przedmioty podręczne , a także różną 

ilość np. klocków.  

Warto dobierać dziecku przedmioty do ważenia tak, aby zwrócić uwagę na to, że ciężar 

nie zależy od wielkości.  

 

 Jeżeli nie posiadacie w domu wagi, poniżej przedstawiam propozycję wykonania jej z 

domowych przedmiotów  

 

Do przygotowania wagi potrzebujesz: 

 

- wełny/sznurka, 

 

- wieszaka na ubrania, 

 

- dwóch identycznych pudełek np. po borówkach. 

 

 



W  pudełkach przygotowujemy otwory, przez które przeplatamy wełnę tej samej długości. Na 

końcach związujemy je w supełki. Szurek do pudełek dodatkowo umacniamy taśmą klejącą. 

 

  Sznureczki zakładamy na końce wieszaka i nasza waga gotowa. 

 

 

Miłej zabawy w ważenie  

 Dziś wykonajcie ćwiczenia w Karty pracy 4 – str. 9. Pozdrawiam Was serdecznie   


