
Zapraszam wszystkie dzieci do wykonania pracy plastycznej pt. „Bocian” 

Dzieci młodsze  

 

Potrzebne materiały: 

• Waciki kosmetyczne (3 sztuki) 

• Plastelina 

• Klej 

• Słomka lub wycięte z czerwonego papieru dwa paski 

• Papier kolorowy (czarny, zielony i czerwony) 

• Karton biały lub kolorowy 

Sposób wykonania: 

Przyklejamy waciki kosmetyczne (3 sztuki): brzuch, szyja i głowa. Następnie wycinamy 

z czarnego papieru oko i skrzydełko, które kolejno przyklejamy na biały wacik. Z zielonego 

papieru wycinamy trawę, a z czerwonego dziób i przyklejamy na karton. Ostatni etap to 

słomka, którą trochę skracamy i przyklejamy za pomocą plasteliny lub kleju do kartonu. Jeśli 
nie macie słomki możecie wyciąć dwa paski z czerwonego papieru i przykleić, będą to nogi 

bociana.  

Można również zobaczyć sposób wykonania tej pracy na stronie: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/137-bocian-z-wacikow  

Dzieci starsze   

Potrzebne materiały: 

• Rolka po papierze toaletowym 

• Papier kolorowy (czerwony, biały) 

• Klej  

• Nożyczki 

• Czarny flamaster 

Sposób wykonania: 

Rolkę po papierze toaletowym oklejamy białym 

papierem, z którego również wycinamy: kółko na 



głowę (na nim rysujemy oczy) oraz skrzydła (na których przy dolnej krawędzi flamastrem 

malujemy pióra). Następnie z czerwonego papieru wycinamy dziób bociana oraz nogi. 

Gotowe elementy przyklejamy do rolki tak jak na obrazku. 

Na tej stronie znajdziecie wiele innych ciekawych pomysłów na zrobienie pracy plastycznej: 

http://edufunkids.com/  

Aby umilić wam czas podczas wykonywania pracy plastycznej, zapraszam do posłuchania 

wiosennej piosenki pt. „.Jaskółka, czyli ogłaszają ptaki wiosnę” 

https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34 .  

 Możecie również wykonać dowolny taniec do tej piosenki, zaśpiewać ją wspólnie 

z rodzicami oraz odpowiedzieć na poniższe pytania po jej wysłuchaniu (rodzic zadaje dziecku 

pytania do piosenki): 

- Po jakich odgłosach ptaków możemy poznać ze nadchodzi wiosna? 

- Jakie są oznaki nadchodzącej wiosny w przyrodzie?  

- Gdzie można je zobaczyć? 

- Podaj nazwy ptaków zwiastujących wiosnę? 

Tekst do piosenki: 

1. Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna? 

Po radosnych trelach, wesolutkich kląskach 

I po tym, że zima, do morza ruszyła 

Rzeką popłynęła, lody rozpuściła 

Ref.     Ogłaszają ptaki wiosnę,  

            świergotami swymi 

            Bo Jaskółka, kiedy jedna  

            wiosny nam nie czyni. (całość powtarzamy 2 razy) 

2. Mała Połoninka, Kopciuszek radosny 

Pliszka siwa zwinna, to zwiastuny wiosny 

Choć to małe ptaszki wielką czynią zmianę 
Wiosnę pilotują, wyglądamy na nie 

Ref.     Ogłaszają ptaki wiosnę,  

            świergotami swymi 

            Bo Jaskółka, kiedy jedna  

           wiosny nam nie czyni. (całość powtarzamy 2 razy) 

3. Kiedy z dachów kapie, 

Coraz mniej sopelka 

Czas poznaje porę, właśnie po kropelkach 

Albo  kiedy bałwan, na myśl o sasankach 

Topi się i zmienia w małego bałwanka 

Ref.     Ogłaszają ptaki wiosnę….. 

 

ŻYCZĘ WAM MIŁEJ ZABAWY I ŚLĘ WSZYSTKIM DZIECIOM UŚCISKI! 

PANI ANIA☺ 


