
Przywitajmy powracające do Polski na wiosnę bociany słowami tej wiosennej piosenki.  

Aby nie zapomnieć o aktywności fizycznej proponujemy zabawę ruchową do jej słów. 

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

Zabawa ruchowa z piosenką 

 

Kle, kle boćku, kle, kle          klaskanie wyciągniętymi, wyprostowanymi rękoma 

Witaj nam bocianie                -//- 

Łąka ci szykuje,                     żabie skoki w przysiadzie 

łąka ci szykuje                       -//- 

żabki na śniadanie. (bis)       -//- 

Kle, kle boćku kle, kle         klaskanie wyciągniętymi, wyprostowanymi rękoma 

Witamy cię radzi.                 -//- 

Gdy zza morza wracasz,      naśladowanie lotu ptaka  

gdy zza morza wracasz        -//- 

wiosnę nam prowadzisz. (bis) -//- 

Kle, kle boćku kle, kle        klaskanie wyciągniętymi, wyprostowanymi rękoma 

Witaj na stodole.                  -//- 

Chłopcy ci szykują, chłopcy ci szykują      chód z wysokim unoszeniem kolan 

gniazdo w starym kole. (bis)                       -//- 

Aby podejrzeć bociany w ich gnieździe możecie tam zajrzeć sami. Jest takie miejsce- Sokółka. Tam 

w gniazdach zamontowano kamery i każdy z nas może sprawdzić, co w danej chwili robią bociany. 

Te bociany mają nawet swoje imiona, np. Bystrzak i Sprytka. Możecie je odwiedzać, zobaczyć 

z bliska jak wyglądają, jak wygląda ich gniazdo i zaobserwować ich zwyczaje, a może z czasem 

będziecie ekspertami w sprawie bocianów. Zajrzymy, co się u nich dzieje? Zauważyliście jajo w ich 

gnieździe? 

https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw 

http://naukawpolsce.pap.pl

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw
http://naukawpolsce.pap.pl/


Drogie „Misie” połączcie wyrazy z właściwym obrazkiem. Spróbujcie opisać wygląd bociana, osy i 

motyla.                                                                                                                                      

Zamalujcie na czerwono wszystkie samogłoski w poniższych wyrazach. 
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Połącz w pary wyrazy, które się rymują 

 

                                                                            

ŻYRAFA                                                                                                            SZYSZKA 

                                                                          

MYSZKA                                                                                                       RYBY                                                                                         

                                                                     

GRZYBY                                                                                                      RĄCZKI                                                                                                    

                                               

PĄCZKI                                                                                                      SZAFA 

 



 

 

Obejrzyj trójkąty. Powiedz jak wygląda pierwszy trójkąt, jak drugi, trzeci, czwarty i piąty trójkąt? 

Dotykaj palcami każdego z trójkątów i policz je. 

Który z trójkątów różni się od pozostałych? Wskaż go i otocz pętlą. 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmiku przedstawiającego  wywiad 

Krasnoludka z bocianem, który znajduje się w poniższym linku.  

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 

 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

1. Gdzie odlatują bociany na czas zimy? 

2. Czy bociany wracają do swoich gniazd, czy budują nowe? Opisz jak wygląda gniazdo 

bociana. 

3. Spróbuj naśladować odgłosy bociana  (kle kle kle). 

 

 

Z kolei jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, czy aby na pewno żaby są ulubionym 

przysmakiem bociana obejrzyjcie filmik, który znajduje się w poniższym linku.  

https://www.youtube.com/watch?v=1cv0v3Em5k8                                               

 

 

Opracowanie: Anna Ledwoch, Monika Kocot, Beata Urbaniak 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw
https://www.youtube.com/watch?v=1cv0v3Em5k8

