
ŻABKI I BOCIAN 
Dzień dobry! Witamy w środę kochane dzieci! Dziś spróbujemy sobie pośpiewać. Jesteśmy ciekawe 

czy znacie piosenkę, którą wam dziś proponujemy ☺ 

 

1. Słuchanie piosenki „Żabie kroki”. 

Zachęcamy, aby rodzic wspólnie z dzieckiem wysłuchał piosenki. Warto zwrócić uwagę na tekst 

piosenki, ponieważ poniżej znajdują się do niej pytania. 

 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%

C4%85ce-Piosenkidladzieci 

Źródło: Internet 



Tekst piosenki: 

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… 

 

3 Bocianowi wciąż za mało, 

Jeszcze tańczyć mu się chciało 

Złapał żabkę za dwa boczki, 

W przód, do tyłu robią kroczki 

Złapał żabkę za dwa boczki, 

W przód, do tyłu robią kroczki 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba…. 

 

4 Kiedy sobie tak tańczyli 

Do stawiku się zbliżyli, 

Żabka do wody wskoczyła 

I zabawa się skończyła 

Żabka do wody wskoczyła 

I zabawa się skończyła 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba… 

 

Źródło: https://ising.pl/spiewajace-brzdace-zabie-kroki-r13gvd-tekst 

 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu: 

-  Kto z kim tańczył w wysłuchanej piosence? 

-  Kto komu się ukłonił podczas tańca? 

- Jak skończyła się zabawa boćka i żabki? 

- Czy bocian i żaba rzeczywiście mogliby ze sobą tańczyć? 

2. Jak wygląda bocian? - Opis obrazka bociana. 

Proponujemy, aby na podstawie obrazka dziecko kolejno nazywało i  opisywało w miarę możliwości 

poszczególne elementy budowy bociana. Prosimy, aby zwrócić uwagę na kolor tych elementów oraz 

ich wielkość (np. czerwony długi dziób, biały bocian z czarnymi skrzydłami itp.).   

 



 

 

 

 
Ciekawostka! 

 

 
Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w 

ostateczności, gdy wokół trudno o inny 
pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, 

dżdżownice, cienkie węże, małe ryby 
i gryzonie. Bociany, nie mogąc upolować żab 

 w zaspokajających ilościach (z powodu 
znacznych zmian środowiska drastycznie 
zmniejszyła się liczebność tych płazów), 
zmieniły swoje upodobania i zaczęły się 

odżywiać wyżej wymienionymi zwierzętami. 
 

 

3. Improwizacje ruchowe do piosenki „Żabie kroki”. 

Teraz zachęcamy, aby włączyć piosenkę Żabie kroki” i dziecko samo lub wspólnie z rodzicem 

wykonuje taniec dowolny do piosenki. Dziecko może naśladować ruchy rodzica lub wymyślać własne. 

• Wykonywanie zadań w karcie pracy nr. 25 dla starszych dzieci (zielone książeczki) 

Karta pracy, cz. 2, nr 25. 

Dzieci: 

− oglądają obrazek bociana w pętli,  

− wyszukują wśród obrazków te, które są identyczne, i je zaznaczają, 

− naśladują miny i ruchy żab, 

− nazywają emocje, jakie one przedstawiają. 

Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście. 

 Pozdrawiamy! 

 Pani Ania i Pani Monika ☺ 

Źródło:  

Przewodnik metodyczny „Olek i Ada” cz.3, wyd. MAC Edukacja 

https://ising.pl/spiewajace-brzdace-zabie-kroki-r13gvd-tekst, 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%

C4%85ce-Piosenkidladzieci 

 

 

 


