
Środa , 14 kwietnia 2021 r.  

Tematyka tygodnia: Wiosenne powroty 

Temat dnia:  Bocianie gniazdo. 

 

Witam Was w środę kochane Smerfiki! 

Dziś będzie troszkę muzycznie i zarazem plastycznie. 

 

Posłuchajcie uważnie piosenki pt. „Kle, kle boćku” 

https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/Piosenki+o+wio*c5*9bnie/Kle*2c

+kle+bo*c4*87ku,2492896895.mp3(audio  

tekst piosenki: 

 
Kle, kle boćku, kle, kle. 
Witaj nam bocianie. 
Łąka ci szykuje, 
łąka ci szykuje 
żabki na śniadanie. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 
Usiądź na stodole. 
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili 
gniazdo w starym kole. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 
Witamy cię radzi. 
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz 
wiosnę nam sprowadzasz. (bis) 

 
Pytania do piosenki: 
 

- O jakim ptaku jest mowa w piosence? 
- Co szykuje łąka na śniadanie bocianowi ? 
- Co zrobili chłopcy dla bociana? 
- Jaka porę roku zwiastuje przylot bociana? 
 
 
 
 
Zapraszam Was do zabawy przy piosence.  
 

https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/Piosenki+o+wio*c5*9bnie/Kle*2c+kle+bo*c4*87ku,2492896895.mp3(audio
https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/Piosenki+o+wio*c5*9bnie/Kle*2c+kle+bo*c4*87ku,2492896895.mp3(audio


Ilustracja ruchowa piosenki: 
 

Kle, kle, boćku, kle, kle: naśladowanie klekotu bociana wyprostowanymi rękami  
Witaj nam, bocianie: ukłon 

Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje żabki na śniadanie: 
naśladowanie skaczących żabek 

 
Kle, kle, boćku, kle, kle: klekot bociana 

Usiądź na stodole: ukłon 
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili gniazdo w starym kole: 

obrót w prawo w miejscu, na bis obrót w lewo w miejscu. 
 

Kle, kle, boćku, kle, kle: klekot bociana 
witamy cię radzi: ukłon 

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz: 
 lot  bociana – ręce rozłożone na boki jak skrzydła 

wiosnę nam sprowadzasz: rozłożenie rąk na boki 
 
 

 
Zabawa ortofoniczna - ,,Boćki i żaby'' z wykorzystaniem utworu Barbary Stefani 

Kossuth. 
 

A teraz usiądźcie wygodnie.  

Za chwilę zamienicie się w bociana i żabki.  

Słuchajcie uważnie wiersza czytanego przez mamę/tatę, i naśladujcie odgłosy 

zwierząt, o których jest mowa.  

 
"Przyleciały boćki  zza dalekich mórz, klekotały głośno – wróciłyśmy już!  

- Kle, kle, kle! Kle, kle, kle! 

A nad stawem w trawie padł na żabki strach. – Boćki przyleciały!  

Och, och, och; ach, ach, ach! 

Kum, kum, kum!  Kum, kum, kum! - żabki przestraszone! Do wody wskoczyły – hyc! 

Boćki chodzą, brodzą… nie znalazły nic! 

Kum, kum, kum! Kum, kum, kum! 

Kle, kle, kle!  



Praca „Bocianie gniazdo” 

 

Jak dobrze wiecie, bociany powracające na wiosnę do Polski naprawiają  

lub budują swoje gniazda.  

Wy także wykonacie zaraz bocianie 

gniazdo. 

Ja już swoje zrobiłam   

 

Do pracy potrzebne Wam będą:  

- tekturka / grubsza kartka 

- brązowy papier,  

- wydrukowana karta pracy (bociany),  

- nożyczki,  

- klej,  

- czerwona i czarna kredka.  

 

Przed wykonaniem zapraszam do obejrzenia filmu: https://youtu.be/wTyrkYEdyCQ  

 

Proponuję pokolorować dziób  

i skrzydła bociana przed wycięciem. 

 

       Życzę udanej pracy 

   Pozdrawiam Was serdecznie! 

 

 

                    Pani Magda 

 

https://youtu.be/wTyrkYEdyCQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Ciekawostki o bocianich gniazdach 

 

 Bociany białe budują  gniazda w różnych i nieoczekiwanych miejscach,  

nawet na niektórych liniach energetycznych.  

Nie boją się ludzi i osiedlają się na drzewach i dachach domów osad wiejskich.  

 

 Bocian buduje gniazdo o bardzo dużych rozmiarach (do 1, 5 metra średnicy). 

Waga takiego mieszkania może osiągnąć 250 kg.  

 

 Bociany zawsze wracają do swoich starych domów, a samce przybywają 

wcześniej i strzegą ich, dopóki samica nie wróci.  

Gniazdo przed rozmnażaniem piskląt jest ponownie porządkowane, 

naprawiane, a więc jego wielkość rośnie z roku na rok.  

Wysokość wynosi zwykle 50 centymetrów, a stare gniazdo w wyniku takich 

rekonstrukcji może osiągnąć nawet 1, 5 metra wysokości.  

 

 Bocianie gniazda mają kolisty kształt i zbudowane są z warstwowo ułożonych 

gałęzi, wyściełane są słomą, pękami traw, torfem, łajnem, a także różnymi 

odpadami produkowanymi przez człowieka - jak np. workami foliowymi, 

szmatami czy papierem. 

 

 W gnieździe znajduje się zwykle od 3 do 6 jaj, które są wysiadywane na zmianę przez 

obydwa ptaki. 

 

 


