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I Propozycja aktywności plastycznej „ Bocian”- malowanie farbami

II Ćwiczenia gimnastyczne „Rozwijanie świadomości własnego ciała”.

I
„Bocian”- malowanie farbami plakatowymi sylwety bociana

Przebieg:
1. Oglądanie zdjęcia bociana( załącznik)

-podanie jego nazwy: dzielenie jej na sylaby(przeliczanie sylab:bo-cian-2 sylaby), dzielenie na 
głoski(przeliczanie głosek:b-o-c-i-a-n-6 głosek), określanie pierwszej i ostatniej głoski, podawanie 
samogłosek i spółgłosek występujących w słowie bocian(samogłoski:o,i,a; spółgłoski:b,c,n)
-określanie wyglądu ptaka: czerwony, długi, spiczasty dziób, czerwone długie nogi, biało-czarne 
upierzenie

2. Praca plastyczna  „Bocian”- malowanie farbami/rysowanie kredkami
-dziecko maluje/koloruje odpowiednimi kolorami sylwetę bociana

3. Oglądanie i omawianie z rodzicem powstałej pracy.
4. Słuchanie wiadomości na temat bociana.

Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, tereny uprawne blisko zbiorników wodnych , bagienne, 
wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior. Lubi rozproszone drzewa, na 
których może gniazdować lub nocować. Bocian unika terenów zimnych, 
o częstych opadach atmosferycznych, obszarów o gęstej roślinności. Bocian biały nie unika siedzib 
ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi lub w małych miastach. Bociany zakładają duże, 
koliste gniazda z warstwowo ułożonych gałęzi. Gniazda umiejscowione są zwykle na drzewie lub 
na różnych budowlach (dach budynku, słupach, stogach). Bocian jest ptakiem mięsożernym . Żywi 
się owadami, głównie pasikonikami i chrząszczami, ale również jaszczurkami, wężami, pisklętami i
małymi zającami. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, 
przez co jest ptakiem pożytecznym 
z punktu widzenia rolników.

II Ćwiczenia gimnastyczne- rozwijanie świadomości własnego ciała

1. Rymowanka z pokazywaniem:
Pokaż proszę gdzie masz oko, gdzie masz ucho, gdzie masz nos.
Pokaż rękę, pokaż nogę, gdzie na głowie rośnie włos.
Podnieś rękę, tupnij nogą, kiwnij głową tak lub nie.
Klaśnij w ręce, skocz do góry, teraz zabawimy się.

2. Poruszanie się dziecka zgodnie z instrukcjami rodzica np:
- 3 kroki do przodu
- 5 kroków do tyłu
- 2 kroki w lewą stronę
- 4 kroki w prawą stronę
- 6 przysiadów
- 1 podskok
- 7 pajacyków

3. „Wirujący bączek”- dziecko ślizga się w kółko na brzuchu a następnie na plecach.
4. „Chowamy się”- w siadzie przyciąganie kolan do głowy,chowanie głowy, 

rozprostowanie do pozycji leżącej.
5. „Gorąca podłoga”- bieganie z wysokim unoszeniem kolan.



6. „Na szczudłach”- chodzenie na sztywnych nogach.
7. „Ugniatanie podłogi”-leżenie na plecach, wciskanie wszystkich części ciała w podłogę.
8.  „Moje...” – rodzic i dziecko znajdują się w pozycji siedzącej na dywanie. Nazywanie 

różnych części ciała i jednoczesne wykonywanie konkretnego ruchu:
- uderzanie stopami o podłogę,
- stukanie kolanami o siebie,
- stukanie łokciami o podłogę, o kolana,
- posuwanie stopami po podłodze,
- masowanie ud, łydek, stopy, podeszwy, pięty,
- przeliczanie palców,
- uderzanie piętami o podłogę,
- dotykanie stopy, kostki u nogi,
- głaskanie bioder,
- poklepywanie brzucha,
- unoszenie i opuszczanie ramion,
- chwytanie się za uszy,
- pokazywanie policzków,
- mruganie oczami. 

9. Ćwiczenie wyciszające„Prawidłowe oddychanie w pozycji leżącej” – dziecko leży na 
plecach, trzymając ręce na brzuchu. Następnie nabiera powietrza, po czym długo 
wypuszczają je ustami (sycząc). 

  




