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„Panie Bocianie – Co Pan zjada na śniadanie?” 

 

Jestem z Was dumna -  cały tydzień dzielnie pracowaliście :) Mam nadzieję, że również doskonale się 

przy tym bawiliście! Dziękuję za wszystkie zdjęcia i relacje z waszych domków!!! - mimo, że obecnie 

się nie widujemy w przedszkolu, dzięki temu czuję, że JESTEŚMY RAZEM!!!! 

 

Gotowi na kolejną porcyjkę zabaw? 

 

1. Posłuchajcie wierszyka  "Bocian i żaby" (tekst z ilustracją w załączniku) 

 

Bocian długim dziobem kłapie 

i gdzieś w trzcinach żabki łapie, 

- Czemu się uwziąłeś na nie? 

Żabkom spokój daj bocianie! 

Żabki w trzcinach spokój mają, 

niechże sobie tam kumkają! 

Trzmiele, świerszcze i szerszenie, 

będą lepszym pożywieniem! 

 

Czy potraficie odpowiedzieć na pytania: 

- Na kogo uwziął się bocian? 

- Gdzie bocian próbował je złapać? 

- Może Was zaskoczę, ale tak naprawdę ulubionym posiłkiem bociana wcale nie są żaby !!! Czy 

wiecie czym się żywią? 

 

(Zajadają się przede wszystkim owadami, dżdżownicami, ślimakami, gryzoniami, płazami, małymi 

ssakami, małymi ptakami oraz małymi rybami). 

 

2. A teraz poćwiczymy Wasze uszka - zabawa "Ile razy zaklekotał bocian?" 

 

Rodzic kilka razy stuka palcem, klockiem lub innym przedmiotem o stolik. Zadaniem dziecka jest 

wysłuchać i określić liczbę "klekotów". W kolejnej wersji dziecko może wystukać taką samą liczbę 

"klekotów". Później następuje zamiana ról. A na koniec można "zagrać" na klockowych instrumentach 

i pobawić się w wystukiwanie dowolnych rytmów. 

 

3. Jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek na temat bocianów oraz pobawić się w "bociany" 

razem z innymi przedszkolakami, zapraszam Was do obejrzenia odcinka "Domowego 

Przedszkola", pt "Przyleciały bociany". 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,przylecialy-

bociany,39687?fbclid=IwAR2uNlB2lCMPsAoyVn8F6xDQNvSRb0xQ5fNxOhJSz74Yi-

TGqx6ZDbJtNCI 

 

4. A kto jest mocny w słowie? Zagrajcie z rodzicem w wiosennego "Wyrazowego węża" ! 

 

Powiedz jakiś wyraz, który kojarzy Ci się z wiosną. Rodzic powtarza Twoje słowo i dodaje następne. 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,przylecialy-bociany,39687?fbclid=IwAR2uNlB2lCMPsAoyVn8F6xDQNvSRb0xQ5fNxOhJSz74Yi-TGqx6ZDbJtNCI
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,przylecialy-bociany,39687?fbclid=IwAR2uNlB2lCMPsAoyVn8F6xDQNvSRb0xQ5fNxOhJSz74Yi-TGqx6ZDbJtNCI
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,przylecialy-bociany,39687?fbclid=IwAR2uNlB2lCMPsAoyVn8F6xDQNvSRb0xQ5fNxOhJSz74Yi-TGqx6ZDbJtNCI


Powtórz dwa poprzednie słowa i znowu dodaj swoje, potem rodzic, itd. Ciekawa jestem jak długi 

będzie Wasz Wiosenny Wyrazowy Wąż :D 

 

 

5. Dołączam również kilka kart pracy dla chętnych - nie trzeba wypełniać wszystkich!!! Można 

wybrać jedną, która najbardziej Wam się podoba. A czego dotyczą: 

 

- W zadaniu "Ptaki i ich gniazda" należy nazwać ptaszki i narysować ich drogi do gniazd. 

- W zadaniu "Policz ile jest..." zamieniacie się w wiosennych detektywów, którzy odszukują na 

wielkiej ilustracji podane poniżej obrazki i w odpowiednich polach wpisują, ile się ich znajduje 

(zamiast cyfr można narysować odpowiednią liczbę kropek). 

- Zadania dla starszych Sówek: "Wykreślanka" -  należy wykreślić wszystkie literki "E", przepisać 

pozostałe i odczytać rozwiązanie oraz w zadaniu "Kwiaty po śladzie" - napisać, rysując po śladach, 

nazwy kwiatów. 

 

 

6. A kto chciałby się trochę poślizgać po podłodze? Wystarczy kocyk lub ręcznik i zabawa już 

gotowa! Można np. w ten sposób przewozić swoje zabawki. 

 

7. Na koniec spróbujcie narysować bociana. Niech to będzie "Wasz bocian":D Może nadacie mu 

jakieś imię? 

 

 

 

 

 

 


