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„Bociany”

1. Rodzic zachęca dziecko do wspólnej zabawy poprzez podanie rączki.

2. Pogadanka w oparciu o ilustracje i film edukacyjny:

Rodzic wprowadzając dziecko w tematykę zajęć rozkłada ilustracje przedstawiające wygląd 
bociana (zał. 1). Z filmu edukacyjnego pt: „EduKredka - BOCIANY” dziecko dowiaduje się
o sposobie budowania gniazda, zdobywania pożywienia i innych ciekawostek związanych z 
życiem tych ptaków.
https://www.youtube.com/watch?v=2XwDTO0Wh_c

3. Nauka piosenki „Kle, kle boćku kle, kle”

Zapoznanie dziecka z melodią i słowami piosenki (zał. 2)
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA

4. Zabawa ruchowa z elementami równowagi „Bociany chodzą po łące”

Rodzic i dziecko chodzą w różnych kierunkach wysoko podnosząc kolana, naśladując klekot
bociana: kle, kle, kle. Na sygnał rodzica zatrzymują się i stoją na jednej nodze. 

5. Zabawa ortofoniczna „Wiosenne odgłosy” ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach 
Bawimy się w naśladowanie odgłosów zwierząt, ludzi, pojazdów (zał. 3).

6. Zabawa taneczna przy piosence pt: „Żabie kroki”

Rodzic i dziecko tańczą przy piosence pt: „Żabie kroki” 
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

7. Zabawa dydaktyczna „Czy znasz te ptaki?” 

Rodzic zaprasza dziecko do stolika, zadaniem dziecka jest połączyć liniami zdjęcia ptaków 
z ich cieniami. (zał. 4)

8. Praca plastyczna „Bocian”
Zapraszamy dziecko do stolika, zadaniem dziecka w czujnej asyście rodzica jest wykonanie 
bociana przy użyciu wacików. Potrzebne materiały kartka A4 kolorowego papieru, 
wycinanki, 3 płatki kosmetyczne. (zał. 5)

9. Zakończenie zajęć:

Serdecznie dziękujemy za trud i zaangażowanie dzieciom i rodzicom. Doceniamy Wasze 
wsparcie i poświęcony czas. 

https://www.youtube.com/watch?v=2XwDTO0Wh_c
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA


Załączniki:

1.



2. Nauka piosenki „Kle, kle boćku kle, kle”

Witaj boćku kle-kle,
Witaj nam bocianie!

Łąka ci szykuje,
Łąka ci szykuje
Żabki na śniadanie x2

Kle-kle boćku, kle-kle
Usiądź na stodole

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
Gniazdo w starym kole x2

Kle-kle boćku, kle-kle
Witamy cię radzi

Gdy zza morza wrócisz,
Gdy zza morza wrócisz,
Wiosnę nam sprowadzisz x2

3. Zabawa ortofoniczna „Wiosenne odgłosy”

- kurka: ko, ko;
 - żabka: kum, kum;

- bocian: kle, kle, kle; 
- kaczka: kwa, kwa; 

- gąska gę, gę;
- małe dziecko: agu, agu, ege, ege;

- piesek: hau, hau;
- sowa: hu, hu;

- konik; ihaha



4. Czy znasz te ptaki? Połączyć liniami zdjęcia ptaków z ich cieniami. 



6. Praca plastyczna „Bocian” 

Instrukcja 

1. Weź trzy płatki kosmetyczne, pierwszy z nich przytnij tak aby jego obwód stał się mniejszy 
(głowa). Drugi przetnij na pół (będzie on naszym skrzydłem), a z jednej z połówek wzdłuż 
prostego brzegu wytnij prostokąt, który będzie szyją bociana. 

2. Z kolorowego papieru wytnij dziób i nogi. 
3. Na środku kartki przyklej tułów, następnie szyję, głowę i skrzydło.

4. W odpowiednim miejscu przyklej dziób i nogi.  
5. Przyklej oczko, a jeśli nie posiadasz go w domu narysuj oko za pomocą markera. 


