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„Odlot bocianów” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jesiennych wędrówek ptaków.

Stadem krążą już bociany

 ponad wsią rodzinną,

 odlatują w kraj nieznany, 

bo im tutaj zimno. 

Słychać klekot ich żałosny: 

„Strach nam srogiej zimy!

 Do widzenia aż do wiosny, 

wcześniej nie wrócimy!”

 Hen, za morza odlatują,

 tam, gdzie słonko świeci. 

Mogą lecieć – nie popsują

 gniazd bocianich dzieci. 

Pytanie do wysłuchanego utworu: 

O jakich ptakach opowiada wiersz? 

Co robią bociany? 

Dlaczego odlatują? 

Kiedy bociany powrócą do Polski? 

„Dokąd lecą bociany?” – zabawa dydaktyczna przy mapie i globusie. Rodzic  pokazuje dzieciom 

globus i tłumaczy, że to nasza planeta Ziemia w miniaturze. Następnie wskazuje na globusie, gdzie 

jest Polska, i zaznacza to miejsce czerwonym listkiem (U nas w kraju jest jesień), po czym 

wskazuje Afrykę, do której lecą bociany, i zaznacza to miejsce słoneczkiem (Kiedy u nas robi się 

coraz chłodniej, bociany lecą tam, gdzie jest ciepło.). Te same czynności powtarza przy mapie 

świata. Na zakończenie Rodzic prosi  dziecko, aby „zaprowadziło” bociana z naszego kraju do 

Afryki – dziecko przesuwa niewielką sylwetę bociana z Polski (od czerwonego listka) do Afryki (do

słoneczka). Dziecko może wskazywać paluszkiem.



 „Lecą bociany” – zabawa ruchowa. Podczas dowolnej spokojnej melodii dzieci-bociany z 

rozłożonymi na boki rękoma poruszają się po sali, udając ptaki odlatujące do ciepłych krajów. Gdy 

muzyka cichnie, dzieci-bociany zatrzymują się i odpoczywają w siadzie klęcznym. 

 „Kto odleci, kto zostanie?” – zabawa dydaktyczna. Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające 

ptaki: odlatujące – jaskółka, bocian, zimujące – wróbel, sroka, sikorka. Następnie Rodzic podaje 

nazwy kolejnych ptaków i prosi dzieci o podzielenie ich na sylaby. 

Rodzic rozkłada dwie dwa rysunki, płatek śniegu i słońce. Zadaniem dzieci będzie posegregowanie 

ptaków na te, które zimują (pokazują palcem, które położą na płatku śniegu) i te, które odlatują do 

ciepłych krajów (pokazują palcem, które umieszczą na słońcu). Rodzic ułatwia zadanie dzieciom, 

opisując wygląd i zwyczaje kolejnych ptaków: 

– Ptak, który odlatuje z Polski do ciepłych krajów, ma biały brzuszek, ogon w kształcie widełek, 

lepi swoje gniazdo z błota i gliny. (jaskółka) 

– Ptak, który zostaje z nami na zimę, ćwierka, ma szare pióra na brzuchu i brązowe skrzydła, a w 

bajce nazywany jest Elemelkiem. (wróbel) 

– Ptak, który zostaje u nas na zimę, ma białe pióra na brzuchu, czarno-granatowe skrzydła i mówi 

się, że lubi błyskotki. (sroka) 

– Ptak, który odlatuje do ciepłych krajów, wydaje odgłos: kle-kle, ma czerwone długie nogi i dziób. 

(bocian) 

– Ptak, który zostaje z nami na zimę, ma żółte pióra na brzuchu, a zimą lubi, jak dzieci zostawiają 

mu w karmniku słoninkę. (sikorka) 
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„Śpiewam bocianim językiem”- dziecko śpiewa wybrane piosenki – używa tylko słów kle-kle, 

zachowując melodią wybranego utworu.

„Tor przeszkód” ‒ wspólnie z dzieckiem zbuduj z mebli tor przeszkód: możecie wykorzystać 

krzesła, stołki, materace, koce, poduszki itp. Poproś, aby dziecko przeszło tor przeszkód w 

określony sposób, np. pod krzesłem, wchodząc na stołek, układając się na brzuchu na kocu i 

odpychając rękami od podłogi, skacząc z poduszki na poduszkę. Dołącz do zabawy i zorganizujcie 

wyścigi! Zabawa rozwija sprawność całego ciała – siłę, zwinność, koordynację ruchową. 

Wprowadzenie elementu rywalizacji (między rodzeństwem lub dzieckiem i rodzicami) wpływa na 

rozwój emocjonalny – pozwala doświadczać wygranej i przegranej, uczy zachowania wobec 

innych, czekania na swoją kolej. 



„Mały kucharz” ‒ zachęć dziecko do pomocy podczas przygotowywania posiłku – smarowania 

chleba masłem za pomocą bezpiecznego noża (plastikowego, bez ostrych krawędzi), obierania 

ugotowanych warzyw lub jajek, krojenia ich na kawałki. Starsze dzieci mogą pomóc przy obieraniu 

surowych warzyw za pomocą obieraczki. Zachęta do uczestnictwa w pracach domowych może 

wpłynąć zarówno na rozwój sprawności dłoni, jak i na poczucie wartości dziecka, poczucie 

przynależności do rodziny, a także samodzielność. 


