
1 TEMAT: „POWRÓT BOCIANÓW” 
 

 
 

Cel: Poznanie ptaków wracających na wiosnę (bocian)  
 

Rozpoczynamy nową tematykę, zachęcamy do oglądania książek, albumów, czasopism 

o przyrodzie (lub stron internetowych). Możemy wzbogacić wiedzę dzieci o ptakach.  

 

INFORMACJA DLA RODZICA ( i chętnych dzieci) 

 

Rozkład lotu bociana 

1 - 19.02 - start z RPA 

2 - 5.03 - Kenia (Jezioro Wiktorii) 

3 - 23.03 - Przelot nad Morzem Czerwonym 

4 - 25.03 - Przelot nad Izraelem 

5 - 26.03 - 3.04 - Odpoczynek w Turcji 

6 - 14.04 - Przylot do Polski 

 
 

 

Rozmowy z dziećmi o powrocie bocianów 

 

Od drugiej połowy marca, wracają bociany. Niegdyś mówiono, że gniazdo boćka na dachu 

domostwa przynosi szczęście. Obecnie gospodarze również chętnie zakładają na dachu 

specjalne podstawy, na którym bociany mogą założyć gniazda. Bociany zwykle przez lata 

wracają w to samo miejsce. Para ptaków wita się w gnieździe klekotem, czyli szybkim 

„klapaniem” dzioba. Wszyscy znamy ten dźwięk. 

 



Opowiadanie A. Widzowskiej „Powrót bocianów” 
 

- przeczytajmy dziecku opowiadanie: 
 

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!  

 

Zadajemy dziecku pytania:  

 Dokąd pojechał Olek?  

 Gdzie miał swoje gniazdo bocian?  

 W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?  

 Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?  

 Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski? 



Wypowiedzi dzieci „Jak wygląda bocian?” 

 

 

Zabawa ruchowa do piosenki – inscenizowanie ruchem treści piosenki: 

Żabki i bocian 

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

Stajemy wszyscy w kole 

Chwytamy się za ręce 

Skaczemy jak najwyżej 

Kucamy jak najprędzej 

Za ręce się łapiemy 

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


Jak żabki wprzód skaczemy 

A teraz już kucamy 

Jak raki powracamy 

Języki wysuwamy 

I szybko je chowamy 

A teraz dla ochłody 

Liżemy zimne lody 

Stoimy na podłodze 

Tylko na jednej nodze 

Podskok. Teraz nóg zmiana 

Ktoś przypomina bociana? 

 

Wypowiedzi dzieci „Co robi bocian?"  

Dziecko ogląda zdjęcia opisuje wygląd bociana, opowiada o tym, co robią bociany (bociany 

lecące, karmiące, bocian na łące). 

 

 



 

 

Wywiad z bocianem: 

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

 

 

KARTY PRACY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Karta pracy dla dzieci młodszych 

 

 

 

 

 



Karta pracy dla dzieci starszych 

 

 

 

 



Praca plastyczna dla dzieci młodszych 

 

 

 

 



Praca plastyczna dla dzieci starszych 

 

 

 


