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Witajcie po świętach Drodzy Rodzice i kochane przedszkolaki!
W najbliższych dniach z Waszą pomocą będziemy realizować temat
WIOSENNE POWROTY.
Zapraszam do wspólnej zabawy i zdobywania wiedzy.
Przed nami pierwsze spotkanie zatytułowane WITAJ NAM BOCIANIE!
1. Zaczynamy od zapoznania dziecka z opowiadaniem A. Widzowskiej Powrót
bociana. W czasie słuchania prezentujemy ilustracje.

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu czuło się
zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych
krajów.
– Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek.
– Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak wysoko? – zapytał chłopiec.
– To jest gniazdo bociana.
– Dziadku, tam nikogo nie ma.
– Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia.

– Szkoda, że nie mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział chłopiec.
– Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom.
– Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce?
– Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może nawet już się
wykluły.
– I one też kiedyś odlecą?
– Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił.
– Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek.
– Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł.
– I dziobów – dodał chłopiec.
Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują przed nastaniem zimy, i
wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i bociany.
– Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają!
– Jerzyki to gatunek ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje.
Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe.
– Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś?
– Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle.
– Kle, kle, kle! – powtórzył Olek.
Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy usłyszała historię
o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i przeczytała Olkowi wierszyk:
Kle, kle
Klekotaniem zbudził bociek
całe gniazdo swoich pociech.
Kle, kle dzwoni w ptasich główkach
niczym głośna ciężarówka!
– Znowu tatko tak klekoce,
że zarywa boćkom noce?
Czemu tatuś nasz kochany
taki dziś rozklekotany?
Bocian skrzydłem dziób zasłania,
sen miał nie do wytrzymania!
– Ach, obudźcie mnie już, błagam,
bo was chciała połknąć żaba!
2. Po wysłuchaniu opowiadania obowiązkowa rozmowa na podstawie opowiadania i
ilustracji w książce żeby ćwiczyć rozumienie tekstu i logiczne myślenie. Przykładowe
pytania:
Dokąd pojechał Olek?
Gdzie miał swoje gniazdo bocian?
W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?
Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?

3. Do następnej zabawy potrzebujemy sylwety lub pacynki bociana. Proponuję proste
wykonanie bociana z wacików kosmetycznych, który może posłużyć również do
innych zabaw lub do udekorowania np.: doniczki z kwiatkiem.
Potrzebujemy 2 waciki kosmetyczne, czerwony i czarny papier kolorowy, patyczek do
szaszłyków, nożyczki, klej.

4. Zabawa dydaktyczna Gdzie siedzi ptak?
Rodzic znajduje w pomieszczeniu miejsce dla bociana i tam go zostawia. Dziecko wstaje,
mówi, gdzie jest bocian (np.: na półce, pod krzesłem, obok... za… nad…), i znajduje dla niego
nowe miejsce. Teraz rodzic odpowiada.
Zabawa ma na celu utrwalanie określeń oznaczających położenie przedmiotów w
przestrzeni.

ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ ZABAWY!
P.S. Chętnych zapraszam do kontaktu mailowego, możecie się podzielić twórczością
naszych małych artystów…
malgosiatb@gmail.com
Do następnego spotkania..

