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Rozwiązanie zagadki Agnieszki Olędzkiej
Na czerwonych długich nogach po łące wędruje.
Wśród zielonej trawy żabki wypatruje.
„Bocian i jego gniazdo” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej
Wiosna powoli zaczyna swe królowanie. Pojawiają się liście na drzewach,
w ogrodach i lasach zakwitają kwiaty. Wszystko budzi się do życia. Ptaki też wiedzą,
że rozpoczęła się wiosna. W bocianim gnieździe, które do tej pory stało puste, coś się
dzieje. Wczesnym rankiem przyleciała para bocianów. Ich gniazdo znajduje się na
starym drzewie. Mieszkają w nim od kilku lat i nie jeden raz doczekali się
potomstwa. Każdego roku, gdy przylatują z ciepłych krajów, dokładnie oglądają
gniazdo. Padające deszcze, śnieg, wiatr i mróz uszkodziły ich dom. Trzeba je trochę
poprawić. To zadanie dla bocianiego taty. Przynosi do gniazda patyki, gałązki i
sprytnie umieszcza w miejscach, gdzie są dziury. Znosi też trawę, aby gniazdo
było miękkie i wygodne. W tym czasie bociania mama poleciała na pobliskie pole,
gdzie rolnicy rozpoczęli wiosenne prace. W poruszonej przez pług ziemi łatwo
znaleźć pożywienie. Dżdżownice, myszy czy nornice to pyszny kąsek dla bocianów.
Bociany odwiedzają też leżące niedaleko gniazda łąki. Można tam trafić na ślimaki,
owady, jaszczurki. Kiedy wieczorem para bocianów spotkała się w gnieździe okazało
się, że jest niespodzianka. Pojawiły się dwa piękne jajka, z których wylęgną się małe
bociany. Bociania mama ogrzewa je swoim ciałem. Za jakiś czas pojawią się pisklęta,
które będą bardzo głodne. Przez dwa miesiące ich rodzice będą znosić jedzenie, aby
małe bocianki mogły zmienić się w piękne dorosłe ptaki. Późnym latem razem z
rodzicami wyruszą w daleką drogę, aby zimę spędzić w ciepłych krajach. A po
powrocie zbudują gniazda i założą własne rodziny.
Co wiemy o bocianach? - dzieci mówią co zapamiętały o bocianie i o jego życiu.
„Przestraszone żabki” – zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję
na sygnał.
Dzieci – żabki, naśladują skoki żabek. Uderzenie w bębenek jest sygnałem,
że zbliża się bocian. Przestraszone żabki nieruchomieją. Dwa uderzenia
w bębenek są sygnałem, że bocian odszedł i żabki mogą skakać dalej.
5 latki karty pracy cz.3 s.46-47
https://drive.google.com/open?id=1etOjfnePEekvSrX2Y9xf5zj1AJyM6rN6
6 latki karty pracy cz3. s.56-58
https://drive.google.com/open?id=1wwbVPCYuzqMKGnRiwj28Xpx2420fkg_Q

