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Grupa I Biedroneczki
Przygotowała: Honorata Malinowska
Temat dnia: Kle, kle, Boćku kle, kle
1. Wypowiadanie zdań z odpowiednim natężeniem głosu.
Potrzebne będą dwa obrazki, jeden przedstawiający małą żabę i drugi dużą żabę.
Rodzic ma za zadanie pokazywać obrazki, kiedy pokażę ilustrację małej żaby, dziecko po
cichu mówi: Jestem małą żabką. Kiedy rodzic pokazuje obrazek dużej żaby, dziecko głośno
mówi: Jestem dużą żabą.
Obrazki można pokazywać według rytmu (np. mała – duża – mała – duża, mała – mała –
duża – duża).
Poniżej duża żabka

Poniżej mała żabka

2. Osłuchanie z piosenką „Kle, Kle Boćku”
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
I. Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)
II. Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)
III. Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci szykują, chłopcy ci szykują,
gniazdo w starym kole. (bis)

3. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
− O jakim ptaku jest piosenka?
− Co łąka szykowała na śniadanie dla bociana?
− Skąd wracał bocian?
− Jaką porę roku przyprowadził bocian?
− Co szykowali chłopcy na stodole dla bociana?

4. Improwizacja ruchowa do piosenki „Kle, kle Boćku”
Dzieci swobodnie spacerują w rytm melodii
I. Kle, kle boćku, kle, kle. (dzieci naśladują klekot bociana składając przed sobą ręce)
Witaj nam bocianie. (ukłon)
Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje (naśladowanie skaczących żabek)
żabki na śniadanie. (bis)
II. Kle, kle boćku kle, kle. ( klekot bociana)
Witamy cię radzi. (machają rączkami na powitanie)
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz (naśladowanie fal morza)
wiosnę nam prowadzisz. (bis)
III. Kle, kle boćku kle, kle.( klekot bociana)
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci szykują, chłopcy ci szykują, (dzieci robią obrót)
gniazdo w starym kole. (bis)
5. Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion.
Przybory: Małe, plastikowe butelki po napojach (z zakrętkami), nasiona np. grochu, fasoli,
bobu, kolorowa taśma, sznurek, klej, papier samoprzylepny, nożyczki.
Dziecko za pomocą rodziców wsypują nasiona do butelek i zakręcają. Następnie dekoruje w
dowolny sposób butelkę. Potrząsają butelkami z ziarnami i słuchają, jakie dźwięki wydają
powstałe grzechotki.

6. Akompaniament na grzechotkach do piosenki „Kle, kle Boćku”
Dziecko w różny sposób wygrywa rytm do piosenki, np.: potrząsa grzechotką podczas słów
piosenki „kle, kle boćku”, delikatnie uderza grzechotką o podłogę, potrząsa grzechotką
mocniej – głośniej, słabiej – ciszej itp.

7. Kolorowanie rysunków bociana i żaby.
Dziecko koloruje rysunki, pamiętając o odpowiedniej kolorystyce i staranności pracy.

