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Bocian i żabki 

 

Krąg tematyczny na ten tydzień : Co słychać, Pani Wiosno? 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu:   

https://www.youtube.com/watch?v=KnSdnn56cxs 

 

1. „Powitanie” – zabawa integracyjna. Witanie się różnymi częściami ciała: rękami, 

nogami, brzuchami, plecami itp. 

 

2. „Żabie skoki” – zabawa słuchowa; podskakiwanie obunóż tyle razy, ile było 

dźwięków. Rodzic wystukuję dźwięki zadaniem dziecka jest podskoczyć obunóż tyle 

razy ile słyszało dźwięków. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

 

3. „Bociany” – oglądanie albumów, książek ze zdjęciami i rysunkami bocianów, czytanie 

ciekawostek o bocianach( załącznik 1 i 2). Zachęcam do obejrzenia transmisji online  z 

gniazd bocianów białych:  https://klekusiowo.pl/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KnSdnn56cxs
https://klekusiowo.pl/


4. „Kle, kle, kle” – zabawa ruchowa połączona z nauką wiersza; naśladowanie chodu 

bociana; 

 

Dzieci naśladują bociany chodzące po łące – maszerują i unoszą wysoko kolana. 

Równocześnie próbują razem 

z rodzicem recytować wiersz: 

 

Kle – kle - kle, kle – kle - kle, 

co ten głodny bociek je? 

Kle – kle, kle – kle, je owady, 

małe ssaki, płazy, gady. 

Elżbieta i Witold Szwajkowscy 

Źródło: E i W Szwajkowscy, „Sto wierszyków nowych do ćwiczeń wymowy”. 

 

5. „Czego brakuje?” – zabawa doskonaląca spostrzeganie wzrokowe, zapamiętywanie 

grup przedmiotów, podawanie nazw tych, które schował rodzic. 

Rodzic przedstawia dziecku trzy dowolne przedmioty, dziecko je zapamiętuje. 

Następnie rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy i chowa jeden z przedmiotów. 

Zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki przedmiot znikł. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

6. Para bocianów – zabawa ruchowa doskonaląca równowagę. Trzymając się za ręce, 

rodzic z dzieckiem tworzą parę . Następnie dziecko podnosi jedną nogę zgiętą w 

kolanie i stara się utrzymać jak najdłużej równowagę bez rozrywania rąk. Rodzic  

może głośno liczyć, mierząc w ten sposób czas. 

7. „Praca plastyczna” – Bocian – środki dydaktyczne: kartka kolorowego bloku A4, dwa 

waciki kosmetyczne, klej w sztyfcie, nożyczki, czerwony blok ( wycinamy z niego nogi i 

dziób), czarny mazak. 



    Dodatkowo mogą Państwo wspólnie z dzieckiem wykonać maskę bociana. Szablon maski 

będzie dostępny w załącznikach. 😊 

 


