
PIĄTEK 27 MARCA 2020 

Temat: Żabki i bocian. 
 

Na dzisiejszych „zajęciach” posłuchamy  piosenki pt. Zielona wiosna. Poznamy również 

kuzynów naszego bociana oraz spróbujemy wykonać Pana bociana. Zapraszam             

do wspólnej zabawy. 

 

1. Wypowiadanie zdań z odpowiednim natężeniem. 

Pokazujemy dziecku obrazki żab. Pytamy, czy wie, co to jest. Następnie wskazujemy obrazek 

małej żabki i prosimy, by dziecko powtórzyło za nami (cicho): Jestem małą żabką. Gdy 

wskazujemy obrazek dużej żaby, dziecko powtarza za nami głośno: Jestem dużą żabą. 

 

 

    
źródło grafiki: https://us.123rf.com/450wm/fifoprod/fifoprod1602/fifoprod160200001/52910797-european-green-tree-frog-hyla-arborea-

formerly-rana-arborea-isolated-on-white.jpg?ver=6 

 

2. Osłuchanie z piosenką Zielona wiosna (sł. i muz. D. i K. Jagiełło). 

Odtwarzamy dziecku piosenkę (piosenka załączona jest do prezentacji multimedialnej           

pt. Powroty ptaków – na ostatnim slajdzie jest grafika przedstawiająca głośnik. Po jej 

naciśnięciu odtworzy się nam piosenka. Gdyby komuś z Państwa nie udało się włączyć 

piosenki, proszę o kontakt. Prześlę muzykę na maila). 

 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

I coś do ucha sobie szeptały. 

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum. 

 

  2.  Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

i do drugiego boćka klekoce. 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, 

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.  

 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele. 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

Wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

3. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

Po wysłuchaniu utworu zachęcam do rozmowy z dzieckiem. 



- Jak szeptały żaby? 

- Jak klekotał bociek? 

- Jakie odgłosy wydawał wróbelek? 

- Kto jest już wśród nas? 

- Jaka według Was jest wiosna? 

 

4. Kuzyni bociana - wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami. 

Bocian, którego spotykamy w naszych okolicach, tak jak my, ma kuzynów. Przyjrzyjcie się 

uważnie obrazkom. 

 

BOCIAN BIAŁY 

 
źródło grafiki: https://sites.google.com/site/bocian1234bialy/_/rsrc/1467897574397/home/450px-

Ciconia_ciconia_01_.JPG?height=400&width=300 

 

To jest nasz bocian biały. Ma on czerwony dziób i nogi oraz białe pióra. 

Końcówki skrzydeł są w kolorze czarnym. Buduje gniazda w sąsiedztwie ludzi   

– na wysokich słupach bądź dachach budynków. 



 

 

BOCIAN CZARNY 

 
źródło grafiki: https://static.wgorysowie.pl/data/articles/s4_bocian_czarny_w_gorach_sowich_1564044263_115.jpg 
 

 

Kuzynem naszego bociana białego jest bocian czarny. Zakłada on gniazda         

w lasach, puszczach – w miejscach niedostępnych dla ludzi, dlatego bardzo 

rzadko możemy go spotkać. Podobnie jak bocian biały ma czerwony dziób          

i nogi. Jego pióra są czarne, na brzuchu – białe. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://static.wgorysowie.pl/data/articles/s4_bocian_czarny_w_gorach_sowich_1564044263_115.jpg


 

BOCIAN BIAŁOSZYI 

 
źródło grafiki: https://dinoanimals.pl/wp-content/uploads/2013/05/Bocian-bia%C5%82oszyi-DinoAnimals.pl-2.jpg 

 

Bocian białoszyi jest kuzynem naszego bociana białego, jednak nie przylatuje 

do nas. Wybiera dalekie, ciepłe kraje na swój dom. Ma ciemne nogi i dziób. 

Jego pióra są czarne – tylko szyja jest biała (stąd jego nazwa – białoszyi).  
 

5. Praca z kartą pracy. 

3-latki 

karta pracy cz. 2, s. 9 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 26 

Dziecko: 

- opowiada o tym, co robią ptaki wiosną (na 

podstawie obrazków); 

- kończy rysować ptaki wg wzoru. 

Dziecko: 

- opowiada o tym, co robią ptaki wiosną (na 

podstawie obrazków); 

- kończy rysować ptaki wg wzoru. 

 

6. Zabawa manualna Robimy gniazdo. 

https://dinoanimals.pl/wp-content/uploads/2013/05/Bocian-bia%C5%82oszyi-DinoAnimals.pl-2.jpg


Zachęcam do wykonania z dziećmi gniazda bociana z dostępnych materiałów, np.: z gałązek, 

siana. 

7. Praca plastyczna Pan bocian. 

Do tej pracy wykorzystujemy kartę nr 25 (3latki) i kartę nr 8 (4latki) z wyprawki plastycznej, 

którą dołączyłam razem z książkami. 

 

3-latki 4-latki 

Do pracy potrzebne będą: karta pracy 

(rysunek bociana), kredki, bibuła czarna   

i zielona, klej. 

Do pracy potrzebne będą: karta pracy      

z obrazkiem bociana – do złożenia,           

w dwóch częściach, czarną bibułę           

lub czarną kredkę, klej. 

- Dokończ rysować bociana po śladzie. 

- Pokoloruj dziób i nogi bociana                  

na czerwono. 

- Czarnym papierem/bibułą wyklej końce 

skrzydeł bociana albo pokoloruj je czarną 

kredką. 

- Jeśli masz zieloną bibułę: wyrywaj małe, 

podłużne kawałki i przyklej na dole kratki. 

Jeśli nie masz, dorysuj trawę zieloną kredką. 

- Wypchnij nacięte części obrazka bociana. 

- Połącz części: tułów bociana ze skrzydłami 

– przełóż dziób i tułów bociana                

przez nacięcia na skrzydłach. 

- Jeśli masz czarną bibułę: wyrywaj małe 

kawałki i przyklejaj je w odpowiednich 

miejscach na obrazku bociana albo pokoloruj 

te miejsca czarną kredką. 

 

 

 

 

Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję Państwu za pomoc w realizacji 

tematu! 

Magdalena Mrozek 


