
Środa 24.03.2021 

Wiosenne powroty. 

Witam wszystkich bardzo serdecznie ☺ Przesyłam kolejne propozycje zabaw w domu. 

• Na początek zapraszam do wspólnego tańca: „Duży i mały skok”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M&ab_channel=WYGIBASYTV-piosenkidladzieci 

 

• Odpocznijcie chwilkę po zabawie powitalnej i obejrzyjcie krótki filmik. A o kim ? Dowiecie się po 

rozwiązaniu zagadki.  

 

Ma czerwone nogi, chociaż nie zmarzł wcale 

Chce zielony przysmak w mokrej trawie znaleźć 

Ale przysmak skacze, w stawie sobie pływa 

Co to jest za pan i jak się nazywa?  

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&ab_channel=Kana%C5%82dladzieci-Lulek.tv 

 

• Spróbujcie odpowiedzieć na pytania. 

 

- Z kim rozmawiał krasnal Lulek? 

- Skąd przyleciał do Polski bocian? 

- Czy bociany wracają do swoich gniazd? 

- Co bociany składają w swoich gniazdach? 

     - Jak wygląda dorosły bocian?  
 

 
 

• Zabawa ruchowa „Bociany” – reagowanie na komunikaty rodzica: słowne i dźwiękowe. 

    Opis zabawy: 

    Dziecko (bocian) maszeruje w rytmie muzyki wiosennej (np. piosenka Kle kle boćku) 

     

    https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA&ab_channel=LULANKO 

 

   Rodzic na zmianę wydaje komunikaty dźwiękowe: słowne oraz klaszcząc w dłonie. 
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   Jedno klaśnięcie w dłonie – bocian wraca do gniazda (wyznaczone miejsce w pokoju) 

   Dwa klaśnięcia w dłonie – bocian wyrusza na łowy (marsz z wysokim unoszeniem kolan) 

   Bocian śpi – leżenie na plecach 

   Bocian obserwuje – stanie na jednej nodze 

   Bocian klekocze– zabawa dźwiękonaśladowcza, naśladowanie klekotania: kle, kle 

   Bocian lata – ręce rozłożone na boki, bieg. 

•  Bocian to nie jedyny ptak, który do nas przylatuje na wiosnę....ciekawe ...jakie inne ptaki znacie?             

Spróbujcie rozpoznać je na zdjęciach, a następnie podzielić ich nazwy na sylaby. Oto niektóre z nich:    

( skowronek, jaskółka, szpak, kukułka ). 

                 

Kukułka                                                                               Skowronek 

                                                                                                         

Szpak                                                                                              Jaskółka 

 

• Zabawa oddechowa: „Piórka”. Dzieci podrzucają piórka do góry i za pomocą wydychanego powietrza 

próbują utrzymać je jak najwyżej w górze. Następnie kładą się na dywanie na brzuchu, umieszczają 

piórko przed sobą i starają się dmuchać na nie jak najmocniej. 

 

• Dla chętnych dzieci. 



      

https://i.pinimg.com/originals/b4/21/42/b42142fa292ab849ad0d543d34d7d438.jpg 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/kpatki6.jpg  

 

• Praca plastyczna. Do wykonania naszego dzisiejszego bohatera potrzebujemy jedynie: 
- 4 płatki kosmetyczne (2 na głowę i 2 na brzuch) 

- patyczek do szaszłyków 

- klej, nożyczki, czerwona i czarna kartka papieru     

 

               
 

Pozdrawiam. Pani Krysia ☺ 
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