
PROPOZYCJE ZABAW I ZAJĘĆ  

dla dzieci z gr. III w terminie 31.03-03.04.2020 

Wychowawca: Joanna Gałkowska 

Grupa wiekowa: 4 - latki 

Temat dnia (02.04.2020): Z wizytą u bocianów 

Cele: 

- doskonalenie aparatu mowy 

- wzbogacanie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana 

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego 

- rozwijanie sprawności manualnej 

 

1. Ćwiczenia słuchowe –odgłosy ptaków?  

Zachęcam do obejrzenia filmiku https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA 

2. Zabawa ruchowa – „Bociany na łące” 

Przy dźwiękach dowolnego instrumentu dziecko naśladuje chód bociana po wysokiej trawie 

(podnosi nogi wysoko do góry). Na przerwę  w grze zatrzymuje się, staje na jednej nodze, 

wyciąga ręce przed siebie i klaszcze w nie. Naśladuje odgłosy wydawane przez bociana, 

mówi: kle, kle, kle. 

3. Ćwiczenia ortofoniczne 

Rodzic mówi nazwę ptaków i ustala z dziećmi jego głos: (bocian – kle, kle; skowronek – fiju, 

fiju;  jaskółka – ci-wit, ci-wit; czajka – ki-wit, ki-wit, wróbel – ćwir, ćwir). Następnie zadaje 

pytania. Dziecko odpowiada, naśladując odgłosy wydawane przez ptaki. Przykłady:  

- Witam, panie bocianie. (dziecko odpowiada: kle, kle, kle) 

- Czy zbudował pan już gniazdo? (kle, kle, kle) 

- Czy zjadł już pan śniadanie? (kle, kle, kle) 

Rodzic może podawać humorystyczne zdania i pytania dla wywołania pogodnego nastroju 

dziecka.  

4. Historyjka obrazkowa o rodzinie bocianów (Karta pracy s.25) 

- dziecko ogląda obrazki 

- opowiada historyjkę o rodzinie bocianów 

Proszę, aby dziecko wypowiadało się pełnym zdaniem oraz podawało jak najwięcej 

szczegółów z danej ilustracji.  

Warto wiedzieć: Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Po powrocie z ciepłych krajów 

zajmują się przebudową starego gniazda lub budują nowe. Po złożeniu jaj (zazwyczaj do 4) 

samica, na zmianę z samcem wysiaduje jaja. 

 Przeliczanie bocianów 

 

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


5. Karta pracy s. 26: 

 kolorowanie bociana według wzoru.  

 Rysowanie po śladach od najmniejszego do największego jajka. Wskazanie 

najmniejszego jajka, a potem –największego jajka 

6. Zabawa muzyczno – ruchowa „Kto jak skacze” 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

7. Praca plastyczna „Bocian” własna inwencja twórcza  

(Podpowiem, ze bocian może być zrobiony z płatków kosmetycznych; z kółek orgiami; z 

talerzyka papierowego). Już nie mogę się doczekać Waszych prac  

 

8. Czas na odpoczynek  - Proszę, żeby zakres materiału w danym dniu rozłożyć na cały dzień, 

żeby dziecko nie czuło zmęczenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

