
GRUPA I ,,SŁONECZKA” 

WITAJCIE SŁONECZKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY I NAUKI. 

POZDRAWIAMY SERDECZNIE I ŻYCZYMY ZDRÓWKA. 

 

 

TEMAT: SPOTKANIE Z BOCIANEM 

 

ROZWIJANIE MOWY 

1. Zabawa ruchowa przy wierszu „ Wiosna wita nas”                                                                                                        

Płynie, płynie woda ( dzieci falują rękami)                                                                                                     

Szumi, szumi las (ręce nad głową, poruszają się jak gałęzie na wietrze)                                                  

Rośnie, rośnie trawa ( ręce wznoszą się do góry coraz wyżej)                                                         

Wiosna wita nas ( kłaniają się)                                                                                                              

Lecą, lecą ptaki (machają rękami jak skrzydłami)                                                                                             

Wracają do gniazd (machają rękami jak skrzydłami)                                                                                     

Rozkwitają kwiaty ( powoli unoszą ręce nad głowę i rozkładają jak kielichy kwitów)                                  

Wiosna wita nas ! ( kłaniają się). 

 

2. Rozwiązanie zagadki: 

Ma czerwone nogi, chociaż nie zmarzł wcale 

Chce zielony przysmak w mokrej trawie znaleźć 

Ale przysmak skacze, w stawie sobie pływa 

Co to jest za pan i jak się nazywa?  



 

 

3. Rozmowa z dziećmi na temat obrazków przedstawiających bociana zapoznanie z ich 

wyglądem, zwyczajami, sposobem odżywiania: 

- jak wygląda bocian 

- gdzie mieszkają bociany 

- czy bociany mieszkają u nas cały rok 

- gdzie i kiedy odlatują 

- kiedy wracają 

- czym się odżywiają 

 



 

 

 

 

 

4. Zabawa ruchowa: „ Bociany do gniazd”                                                                                                                

Dziecko biega swobodnie , machając rękami jak skrzydłami. Na hasło bociany do gniazd , 

dziecko siada np. na krzesełku – kilka razy powtarzamy. 

 

 



UMUZYKALNIENIE 

 

 

Osłuchanie i nauka piosenki ,,Kle, kle boćku” 

Kle, kle boćku, kle, kle. 

Witaj nam bocianie. 

Łąka ci szykuje, 

łąka ci szykuje 

żabki na śniadanie. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Usiądź na stodole. 

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili 

gniazdo w starym kole. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Witamy cię radzi. 

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz 

wiosnę nam prowadzisz. (bis) 

Link do piosenki: 

https://www.google.com/search?q=piosenka+bocian+kle+kle&oq=piosenka+bociek&aqs=chr

ome.2.69i57j0l6.44142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Rozmowa na temat piosenki                                                                                                                              

- O czym jest piosenka? ( o bocianie)                                                                                                          

- Co  boćkowi szykowała łąka? ( żabki)                                                                                                        

- Skąd wraca bociek? (zza morza)                                                                                                                                 

- Co boćkowi szykują chłopcy? ( gniazdo)                                                                                                        

- Gdzie będzie miał  bocian gniazdo? 

 

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ 

 

Bocian - praca plastyczna 

Co potrzebujemy? 

- patyczek do szaszłyków 

- 4 płatki kosmetyczne na jednego bociana 

- klej 

- pisak czarny 

- czerwony i czarny papier 

https://www.google.com/search?q=piosenka+bocian+kle+kle&oq=piosenka+bociek&aqs=chrome.2.69i57j0l6.44142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=piosenka+bocian+kle+kle&oq=piosenka+bociek&aqs=chrome.2.69i57j0l6.44142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

 

 

Jak zrobimy bociana? 

- wycinamy z czarnego papieru skrzydełko, które dziecko smaruje klejem i przykleja do 

płatka 

- z czerwonego papieru wycinamy dzióbek i przyklejamy do drugiego płatka 

- długie czerwone paski przyklejamy do tego płatka z czarnym skrzydełkiem 

- czyste płatki smarujemy klejem i kładziemy na nich patyczek , a następnie doklejamy 

płatki ze skrzydełkiem i dziobem 

- malujemy oko i nasz bocian jest gotowy 

 

 

 

 ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE 

 

Jako pomoc do zabaw używamy gazety. Przyda się również instrument do wygrywania 

rytmu. 

a)  Swobodny bieg przy zachowaniu jednego kierunku, na sygnał dziecko się zatrzymuje                              

i klaszcze w dłonie. 

b) Dziecko maszeruje w kole trzymając w ręku gazetę. Na hasło „Deszcz” maszeruje nadal 

trzymając gazetę nad głową oburącz. 

c) Dziecko zwija gazetę w rulon. Na hasło „Góra” podnosi rulon wysoko do góry, aż do 

wspięcia na palce, na hasło „Dół” dziecko robi przysiad i czeka na hasło „Góra”. 

d) Dziecko zwija gazetę w ciasną kulę. Podrzuca ją do góry i stara się złapać. 



e) Rzut do celu. Dziecko stara się wrzucić kulę z gazety do np. garnka/miski. Jeśli próba 

będzie udana można trochę oddalić cel. 

f) Dziecko siada w siadzie skulnym, podpiera się rękami z tyłu. Chwyta kulę palcami stóp                         

i próbuje ją jeszcze bardziej zgniatać. Ćwiczenie wykonujemy na bosaka. 

g) Na zakończenie dziecko kładzie kulę na podłodze, schyla się i dmucha na nią przesuwając 

ją po podłodze. 

Każde z ćwiczeń powtarzamy kilka razy. 

 

 

ZABAWY MATEMATYCZNO-PLASTYCZNE 

 

 

1. Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem: 



 

 

 

 



2. Kolorowy wąż 

Do zajęcia ponownie wykorzystujemy gazetę, a konkretnie jedną stronę. 

- Podrzeć gazetę na paski 

- Rozkładamy z dzieckiem paski koło siebie  I I I I I I I ……..i przeliczamy ( jeśli jest 

potrzeba pomagamy dziecku ) 

- Możemy porównywać grubość pasków poprzez przykładanie ich do siebie. 

- Sprawdzamy, kto ma więcej pasków - liczymy głośno 

- Wykonujemy węża doklejając jeden pasek do drugiego. Z pomocą dorosłego dziecko 

wykonuje głowę węża i przykleja na końcu długiego paska. Można porównać długość węży. 

 

 

 


