
30.03.2020r. Oddział I „Bocian”

1. Opowiadanie ruchowe „Spotkanie z bocianem”
Rodzic czyta opowiadanie, dziecko naśladuje ruchy:

Pewnego popołudnia Ola z rodzicami wybrała się na wiosenny spacer (dziecko spaceruje, rozgląda 
się). Po chwili rodzina zauważyła pewnego ptaka. Miał on długie czerwone nogi i długi dziób. 
Chodził dumnie po łące, wysoko unosząc kolana (dzieci chodząc wysoko unoszą zgięte nogi). Co 
jakiś czas ptak ten zatrzymywał się, stawał na jednej nodze i mówił: kle,kle, kle (dzieci stają na 
jednej nodze i mówią kle, kle,kle...). W pewnym momencie ptak zauważył Olę i jej rodziców- 
trochę się spłoszył. Ptak popatrzył na rodzinę ze zdziwieniem, rozłożył swoje biało- czarne skrzydła
i odleciał (dzieci naśladują ptaki- rozkładają ramiona i ruszają rękoma). Ola z rodzicami 
spacerowała jeszcze chwilkę, następnie cała rodzina wróciła do domu (dziecko maszeruje).

Rozmowy na temat tekstu?
- Czy wiesz jakiego ptaka Ola spotkała na wiosennym spacerze?
- Jak wygląda bocian?

2. Praca plastyczno- techniczna „Bocian”
Potrzebne będą:
- na tło- kartka z bloku kolorowego
- na tułów bociana- płatki kosmetyczne/ koła wycięte z białego papieru.
- na dziób i nogi- czerwona kartka z bloku kolorowego, bibuła w kolorze czerwonym (można też 
wyciąć elementu z białej kartki i pomalować na czerwono) 
- na skrzydło – kawałek czarnej kartki lub czarny pisak do zamalowania skrzydła
- na oko -plastikowe oko/ flamaster do narysowania oka/ wycięte małe kółko z czarnej kartki  
- klej
- nożyczki

Efekt końcowy pracy:

Instrukcja krok po kroku: https://www.youtube.com/watch?v=aEuv2CgQvPI (z dodatkową trawą)



3. Na koniec zabawa przy piosence „Kle Kle Boćku Kle Kle”
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA

Tekst piosenki:

Kle kle boćku,kle kle 
Witaj nam bocianie 
Łąka ci szykuje x2 

Żabki na śniadanie 
Kle kle boćku, kle kle 
Usiądź na stodole 
Chłopcy ci zrobili x2 
Gniazdo w starym kole 

Kle kle boćku, kle kle 
Witamy cię radzi 
Gdy zza morza wrócisz x2 
Wiosnę nam sprowadzisz!

Miłej zabawy!


