
Środa 01.04.2020r. 

Witam Was serdecznie ☺ 

1. Zabawa ortofoniczna ptasie trele. Zamieńcie się w ptaki, jak myślisz jak 

mogą się poruszać? A teraz poruszaj się jak wybrany ptak i naśladuj jego głos: 

bocian- kle,kle, kle 

żuraw- tu, tu, tu 

kukułka- ku, ku, ku 

jaskółka- ciwit, ciwit, ciwit 

gil- diu, diu, diu 

jemiołuszka- sir-cir, sir-cir, sir-cir 

1. Dobrze jest po nocy rozruszać ciało. Pomimo pozostania w domu zachęcam 

do zadbania o dostateczną ilość codziennej aktywności ruchowej.                      

Bo ruch to podstawa rozwoju dziecka!  

Ćwiczenia poranne: 

* ZABAWA RUCHOWA KSZTAŁTUJĄCA PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ 

CIAŁA. Dzieci stopniowo podnoszą się z przysiadu do stania, wyciągają ręce   

w górę i obracają się wokół własnej osi- słonko wstało i świeci, następnie 

powoli wracają do przysiadu i kulą się- słonko zaszło. 

* ZABAWA Z ELEMENTEM RÓWNOWAGI. Dzieci są bocianami, chodzą 

po łące wysoko unosząc kolana. Na klaśnięcie przez rodzica zatrzymują się, 

stają na jednej nodze, wystawiają dłonie przed siebie, rytmicznie poruszając 

nimi jak dziobem powtarzając "Kle, kle, kle żabki mi się chce" 

* ZABAWA Z ELEMENTEM PODSKOKU. Dzieci skaczą po pokoju jak 

żabki, gdy rodzic lub rodzeństwo powie hasło "bocian idzie" nieruchomieją, 

jeśli ich ciało się poruszy zamieniacie się rolami, jeśli nie bocian odchodzi a 

dziecko skacze dalej. 



* MARSZ. Dzieci maszerują po pokoju rytmicznie wytupując i wymawiając 

tekst: "Wiosno, wiosenko, zielona panienko, przybywaj z daleka, już dłużej nie 

czekaj" 

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Powrót bociana  

Opiekun czyta opowiadanie, a następnie zadaje dziecku pytania umieszczone 

pod tekstem.  

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w 

powietrzu czuło się zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu 

ptaków, które odleciały do ciepłych krajów.  

– Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek.  

– Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak wysoko? – zapytał chłopiec.  

– To jest gniazdo bociana.  

– Dziadku, tam nikogo nie ma.  

– Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia.  

– Szkoda, że nie mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział 

chłopiec.  

– Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać 

ptakom.  

– Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce?  

– Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może 

nawet już się wykluły.  

– I one też kiedyś odlecą?  

– Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił.  

– Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek.  

– Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł.  

– I dziobów – dodał chłopiec.  



Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują przed nastaniem 

zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i 

bociany.  

– Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają!  

– Jerzyki to gatunek ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją 

zapisuje.  

Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w 

gnieździe.  

– Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś?  

– Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle.  

– Kle, kle, kle! – powtórzył Olek.  

 

Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy 

usłyszała historię o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i przeczytała 

Olkowi wierszyk:  

 

Kle, kle  

Klekotaniem zbudził bociek  

całe gniazdo swoich pociech.  

Kle, kle dzwoni w ptasich główkach  

niczym głośna ciężarówka!  

– Znowu tatko tak klekoce,  

że zarywa boćkom noce?  

Czemu tatuś nasz kochany  

taki dziś rozklekotany?  

Bocian skrzydłem dziób zasłania,  

sen miał nie do wytrzymania!  

– Ach, obudźcie mnie już, błagam,  

bo was chciała połknąć żaba!  

 

 

Pytania do opowiadania:  

Dokąd pojechał Olek?  

Gdzie miał swoje gniazdo bocian?  

W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?  

Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?  

Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski?  

 

 

 

 

 

 



Poproś Rodziców obejrzyjcie wspólnie film ☺ 

 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-

wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html 

 

a może bajka ☺ zaproście do oglądania dziadków jeśli są z Wami w domku ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p56DdcUCs6c 

 

Powodzenia ☺ pozdrawiam serdecznie Pani Iwona ☺ 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.youtube.com/watch?v=p56DdcUCs6c

