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DZIEŃ DOBRY PANIE BOCIANIE 

Cele: 

• Wzbogacanie wiedzy dziecka na temat życia bocianów. 
• Rozwijanie funkcji językowych. 
• Utrwalenie poznanej litery „p”. 
• Umuzykalnienie dzieci. 
• Doskonalenie poczucia rytmu 

 

1.Rozwiąż zagadkę 

Na czerwonych długich nogach po łące wędruje. 

Wśród zielonej trawy żabki wypatruje. (bocian) 

2. Posłuchaj wywiadu z bocianem abyś mógł wykonać ćwiczenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&t=147s 

 

Czy już wiesz jakie są zadania taty i mamy bocianów? Posłuchaj jeszcze raz. 

 

Tata przynosi do gniazda patyki, gałązki i sprytnie 

umieszcza w miejscach, gdzie są dziury. Znosi też trawę, aby gniazdo 

było miękkie i wygodne. W tym czasie bociania mama leci na pobliskie 

pole, gdzie rolnicy rozpoczęli wiosenne prace. W poruszonej przez 

pług ziemi łatwo znaleźć pożywienie. Dżdżownice, myszy czy nornice to 

pyszny kąsek dla bocianów. Bociany odwiedzają też leżące niedaleko 

gniazda łąki. Można tam trafić na ślimaki, owady, jaszczurki. Kiedy wieczorem 

para bocianów spotkała się w gnieździe okazało się, że jest niespodzianka. 

Pojawiły się dwa piękne jajka, z których wylęgną się małe 

bociany. Bociania mama ogrzeje je swoim ciałem. Za jakiś czas pojawią 

się pisklęta. 

Teraz wykonaj ćwiczenie. Narysuj co zjada bocian. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&t=147s


 

3. Ułóż po jednym zdaniu z każdym z poniższych wyrazów: 

 

bocian      gniazdo       wiosna       Afryka         Polska 
3.  Teraz potańcz z rodzicami. (kukurykutv) 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU 

 
4.Przeczytaj tekst. 

Pola lubi ptaki. Poldek ma atlas z 
ptakami. W albumie jest bocian. 
Bocian to ulubiony ptak Poli. 
Bocian ma gniazdo na kominie.  
5. Wyszukaj litery P, p w wierszu. Wytłumacz rodzicom, dlaczego 
pokolorowałbyś je na niebiesko. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU


6.Próba pisania litery po śladzie. Do tego zadania potrzebny będzie ołówek i 
gumka. Rodzic może pobrać w plikach lub jeśli nie ma możliwości wydruku może 
sam narysować dziecku. 

 
7. Potańcz i spróbuj zaśpiewać piosnkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU 

 

                                                                                       Miłej zabawy  

Wiesława Bączyk i Wioletta Lipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, 
służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU

