
25.03.2020r. Oznaki wiosny : Bociany
Grupa: biedronki

Plan zajęć :

Zwracanie uwagi na kalendarz: liczenie miesięcy, dni, ustalanie daty, określenie kiedy 
wypada pierwszy dzień wiosny: wykorzystanie zwykłego kalendarza.
Zabawy muzyczne i ruchowe: swobodny taniec przy piosenkach, które macie Państwo w 
domu: pocieranie dłoni, liczenie paluszków, machanie rękami,kręcenie nadgarskami, latanie 
jak bocian, skakanie jak żaba. 

Przebieg zajęć :

Oglądanie książki o zwierzętach: szukanie ilustracji przedstawiających bociany. Opowiadanie
o życiu bocianów. Dzieci dowiadują się że w Polsce mieszka najwięcej bocianów w Europie. 
Przylatują one wiosną z Afryki i zostają do sierpnia. Zakładają gniazda na dachach, słupach 
elektrycznych w pobliżu ludzkich siedzib. Bociany pary wracają do swoich gniazd przez 
wiele lat. 

Omówienie wiersza B. S.Kossutch. Boćki i żaby :

Przyleciały boćki za dalekich mórz ,
Klekotały głośno wróciliśmy już 
Kle, kle, kle!
Kle,kle, kle! 
A nad stawem w trawie padł na żabki strach.
Boćki przyleciały!
Och, Ach, ach, ach, ach, ach 
Kum,kum,kum,!
kum, kum, kum!
Lecą boćki z szumem na łąki po łup.
Jakie długie nogi jaki ostry dziób,
Kle,kle,kle,
Kle,kle,kle
Żabki przestraszone hyc do wody – hyc 
Boćki chodzą , brodzą 
Nie znalazły nic 
Kum ,kum, kum! 
Kum, kum, kum!
Kle, kle , kle!
Omówienie wiesza z dziećmi oraz inscenizacja domowa :
Gdzie wylądowały bociany ? 
Czym żywią się bociany ? 
Jak wygląda bocian ?
Jakie ma nogi ? 
Jaki dziób ? 
Kto się bał bocianów ? 
Jakiego koloru jest bocian ?



Praca plastyczna bocian:

4 Waciki kosmetyczne, papier kolorowy czerwony, czarny marker mazak lub kredka , jedno 
białe koło z papieru, klej. 
 2 waciki sklejamy ze sobą powstaje głowa, markerem malujemy oko na głowie do głowy  
przyklejamy dziób czerwony trójkącik z papieru, oraz kawałek białej karteczki jako szyja 
przyklejamy do kolejnych 2 sklejonych wacików jak tułów bociana do tułowia przyczepiamy 
skrzydła z przeciętego na pól koła na kawałku koła malujemy czarnym markerem zarys 
skrzydeł i przyklejamy po obu stronach bociana do tułowia przyklejamy 2 paski z czerwonego
papieru jako nogi . 
 
Życzymy dobrej zabawy i owocnej pracy! :)


