
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misiaczki! 

W tym tygodniu będziemy kontynuować tematykę wiosenną. 

Wtorek 14.04.2020 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 
• śpiewa piosenki 
• rozwija wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu 
• doskonali umiejętności manualne 
• pobudza wyobraźnię 
• aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej 
• zna ptaki przylatujące na wiosnę do Polski 

 
1. „Przywitanka” 

Rozpoczynając kolejny tydzień, przywitajmy się śpiewając wesoło naszą rymowankę. 

„Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy”. 

2. „Witaj nam bocianie” 

Kolejną propozycją jest nauka piosenki pt. „Kle-kle boćku”. Prosimy rodziców o zapoznanie 
dzieci z tekstem i melodią piosenki. Poniżej podajemy link do utworu. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

„ Kle-kle boćku” 
 
Witaj boćku, kle-kle, 
witaj nam bocianie, 
wiosna ci szykuje, 
wiosna ci szykuje 
żabki na śniadanie. 

Kle-kle boćku, kle-kle, 
usiądź na stodole, 
chłopcy ci szykują, 
chłopcy ci szykują 
gniazdo w starym kole. 

Kle-kle boćku, kle-kle, 
gdy zza morza wrócisz, 
gdy zza morza wrócisz 
wiosnę nam sprowadzisz. 



 

Po wysłuchaniu piosenki można zadać dzieciom następujące pytania: 

- Co wiosna szykuje dla bociana? 
- Gdzie zamieszka bocian? 
- Skąd powróci bociek? 
- Jakie słowa powtarzają się w piosence? 
- Czy piosenka jest wolna, czy szybka? 

Następnie dzieci próbują zaśpiewać piosenkę zachowując ten sam rytm i tempo. Starają się 
również zapamiętać słowa piosenki.  

3. „Bocian” - zabawa ruchowa z elementem równowagi 

Dzieci chodzą, trzymając ręce wyciągnięte w boki i wysoko unosząc kolana. Na hasło:  
„ kle-kle” każde dziecko staje na jednej nodze i naśladuje klekot bociana. Zabawę powtarzamy 
kilka razy, zwracając uwagę na to, aby dzieci zmieniały nogi podczas zabawy. 

4. „Bociek na łące” - praca plastyczna 

Po zabawie ruchowej zachęcamy dzieci do wykonania półprzestrzennej pracy plastycznej. 
Potrzebne materiały to: niebieska kartka A-4, kolorowy papier, płatki kosmetyczne, nożyczki, 
pędzel do kleju, klej, czarny flamaster. 

Pracę należy rozpocząć od wycięcia głowy z płatka kosmetycznego. Płatek na tułów pozostaje 
oryginalnej wielkości. Kolejny płatek przecinamy na połowę i jedną z nich przeznaczamy na 
skrzydło, którą częściowo kolorujemy czarnym flamastrem. Następnie wycinamy dziób i nogi 
z czerwonego papieru, zaś z białego lub płatka kosmetycznego długą szyję. Można także wyciąć 
białe chmurki, żółte słonko, zieloną trawkę i wiosenne kwiatki. Wszystkie elementy 
przyklejamy na niebieskiej kartce według własnego pomysłu. Dorysowujemy bocianowi oczko. 
Jesteśmy pewne, że wykonacie piękne prace J. 

5. „Bocian” 

Po południu proponujemy ćwiczenie grafomotoryczne polegające na rysowaniu po śladzie  
i kolorowaniu obrazka. Link do karty pracy umieszczamy poniżej. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf 

Zachęcamy również do tego, abyście z pomocą rodziców dowiedzieli się z dowolnych źródeł, 
jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę. Spróbujcie zapamiętać ich nazwy i wygląd oraz inne 
charakterystyczne cechy. 

 

Życzymy miłego dnia i dobrej zabawy! 

Serdecznie pozdrawiamy i ściskamy nasze kochane Misie! 

Pani Beatka i Pani Justynka  J 

 


