
Krąg tematyczny: Co słychać, Pani Wiosno?
Scenariusz zajęć: Bocian i żabki.
Data: 02.04.2020r.

Cele ogólne: 
– uwrażliwianie na piękno przyrody 
– kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych 
– kształtowanie postaw prospołecznych (czerpanie radości ze wspólnej zabawy, obdarzanie 

uwagą osób dorosłych) 
– rozwijanie małej motoryki
– doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie
– wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się  

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania

Przebieg zajęć:
1. Od rana zachęcam do zabawy słuchowej „Żabie skoki”  . I.5;  IV.15

Do tej zabawy potrzebujemy jedynie tekturowego pudełka i łyżki. Zadaniem dziecka jest  
podskakiwanie obunóż tyle razy, ile dźwięków wystukuje rodzic. 
Uwaga – stukamy wolno, aby dziecko nadążyło w naliczaniu dźwięków.

2.        „Krąg bocianów”       – zabawa ruchowa doskonaląca równowagę.  I.5; IV.15
Dziecko wraz z rodzicem (można również dołączyć do zabawy innych domowników) 
podnoszą jedną nogę zgiętą w kolanie i starają się utrzymać jak najdłużej równowagę bez  
trzymania się czegokolwiek i kogokolwiek. Razem głośno liczycie, mierząc w ten sposób 
czas kto najdłużej potrafi stać na jednej nodze.

3. Przystępujemy do zajęć głównych „Bociany”  . IV.19;  II.10
Oglądamy ilustracje bocianów; zaciekawiamy przy tym dziecko czytając mu informacje 
dotyczące tych ptaków (dostępne do pobrania w pliku). 
Dodatkowo proszę o włączenie transmisji on – line z gniazd bocianów białych w Polsce:
http://klekusiowo.pl/#kamera   

4.        „Kle, kle, kle”       – zabawa ruchowa połączona z nauką wiersza; naśladowanie chodu 
bociana. IV.5; I.5
Dziecko wraz z rodzicem naśladuje bociany chodzące po łące – maszerują i unoszą 
wysoko kolana. Równocześnie próbują razem 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”, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2015, s.  
29 

http://klekusiowo.pl/#kamera


5.  A teraz czas na pracę techniczną „Bocian na łące”   –  technika mieszana. IV.1;  I.7
 Do tej pracy będą nam potrzebne: kolorowe kartki z bloku (najlepiej technicznego),  
nożyczki, białe serwetki, wycięte z papieru przez rodzica elementy bociana: szyja, głowa,  
dziób, nogi, czarne skrzydła; zielone kartki bloku rysunkowego, kleje.
Dziecko przecina białą papierową serwetkę na pół, przykleja ją na środku kartki z bloku 
technicznego (w dowolnym kolorze) tworząc tułów bociana. Dokleja wycięte przez 
rodzica elementy z papieru: szyja, głowa, dziób, nogi, czarne skrzydła. Następnie wycina 
paski z zielonej kartki papieru, przykleja je na dole kartki, tworząc trawę. 
Gotowe? Jak Ci poszło? Pochwal się swoim bocianem wysyłając cioci zdjęcie :)

6. Dodatkowo do pobrania w pliku są kolorowanki bocianów. IV.1 


