
   
 

   
 

Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Będziemy się 

spotykać w na stronie naszej szkoły. 

Przygotowałyśmy dla Was pomysły na miłe i 

pożyteczne spędzanie czasu w domu.  

Pierwsze kroki skierujmy do bociana. To piękny 

ptak rozpoznawany przez wszystkich, ale 

jednocześnie tajemniczy i nieznany. Zachęcamy Was 

do poznania jego zwyczajów i sposobu życia. To 

nasza propozycja, a Wy poszukujcie dalej. 

 
Bocian biały to duży ptak. Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi 

do 2 metrów.  Polska jest domem dla bocianów w okresie 

letnim. Co czwarty bocian na świecie gniazduje w naszym 

kraju. Jego przybycie do Polski zwiastuje wiosnę, zajęcie 

gniazda na dachu domu ma zwiastować szczęście dla 

domowników. Jego pojawienie się budzi radość u 



   
 

   
 

mieszkańców naszego kraju. Ciekawe informacje na temat 

zwyczajów tego ptaka znajdziecie pod linkiem: 

https://animalistka.pl/2018/03/28/15-ciekawostek-o-

bocianach/ 

Nadchodzi wiosna, wszystko budzi się do życia. A jak 

wszyscy wiemy, przylot bocianów jest zwiastunem 

nadchodzącej wiosny. Dlatego naszym pomysłem na pracę 

plastyczną jest bocian. 

Co przygotować do wykonania pracy? 

• Rolka po papierze toaletowym. 

• Kartka czerwona. 

• Kartka biała z bloku technicznego lub kawałek bristolu. 

• Klej, nożyczki, kredki, pisak czarny. 

 

Temat pracy BOCIANIE GNIAZDO 

Jak wykonać pracę?  Bardzo prosto. 

1. Rolkę po papierze toaletowym oklej czerwonym papierem i 

narysuj na niej cegiełki pisakiem jak na prawdziwym kominie. 
2. Na białej kartce naszkicuj sylwetkę siedzącego bociana, 

pokoloruj ją a następnie wytnij. 
3. Pokoloruj w kolorach żółtym, beżowym i brązowym kawałek 

białej kartki i potnij ją na wąskie paski. To będzie materiał na 

gniazdo. 

4. Pocięte paski przyklej do brzegu komina. 
5. Bociana osadź w gnieździe i przyklej. 

https://animalistka.pl/2018/03/28/15-ciekawostek-o-bocianach/
https://animalistka.pl/2018/03/28/15-ciekawostek-o-bocianach/


   
 

   
 

Brawo, pięknie.

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Bocian – praca plastyczna z wykorzystaniem 

płatków kosmetycznych 

  

Będziemy potrzebować: 

– niebieskiej kartki na tło, 

- czerwonej i czarnej kartki (do wycięcia mniejszych 

elementów); 

– płatków kosmetycznych; 

– kawałka tektury; 

– kleju; 

– ruchomych oczu (można też narysować); 

– nożyczek; 

– czarny pisak. 

Wykonanie pracy zaczynamy od przyklejenia komina – 

wycinamy go z czerwonej kartki. Później z płatków układamy 

bociana. Wycinamy mu szyję, czarne skrzydło z połowy 

czarnego kółeczka, czerwony dziób i nogi. Naklejamy 

ruchome oczko lub wycinamy je z papieru, kolorujemy. 

Wszystkie wycięte elementy układamy we właściwy sposób i 

doklejamy.  Na kominie rysujemy imitację cegieł pisakiem. 

Brawo!!! Praca piękna i skończona. 

 



   
 

   
 

 

 

 

Ta praca też jest warta wykonania. 



   
 

   
 

 

I ta też. 



   
 

   
 

 


