
 

 

„SKRZYDLACI PRZYJACIELE” 
Zanim przejdziemy do naszych fruwających przyjaciół…pamiętacie, że dziś 

26 maja 

 jest  

                 Dzień Mamy!!??  

W zeszłym tygodniu przesłaliśmy Wam kilka pomysłów na laurki i wierszyki… 

Mamy nadzieję, że wykorzystaliście któryś z nich albo dzięki nim stworzyliście  
   cos jeszcze ciekawszego      .   

Pamiętajcie, że każda praca wykonana przez Was jest przepięknym prezentem więc                            
przesyłamy Wam kolejne propozycje      . 

 
 



W tym tygodniu przypada Dzień Bociana Białego. Zaproponowałyśmy Wam wykonanie 
bociana techniką origami. Teraz wytłumaczymy, jak można wykonać go innym sposobem.  

   Zobaczcie, jak wygląda gotowa praca: 

 

Do wykonania bociana potrzebna jest: 

- rolka po papierze toaletowym(może też być jednorazowy biały kubeczek),  

- kawałek tekturki,  

- biały, czarny, czerwony papier,  

- patyczki, sznureczki, druciki, 

- plastelina, klej, nożyczki.  

Oto, jak go stworzyć      : 

Rolki po papierze malujemy białą farbą lub oklejamy białym papierem. Możemy wykorzystać 
biały kubeczek.  

Wewnątrz rolki wklejamy dwa pomalowane na czerwono patyczki, które będą nogami 
bociana(mogą to być również druciki lub sznureczki).  

Z białego papieru wycinamy głowę i skrzydła. Z pozostałych kolorów wycinamy dziób, pazury 
i fragmenty skrzydeł. Oczy robimy z plasteliny lub naklejamy gotowe oczka. 
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W podobny sposób możemy wykonać inne ptaki, np.: pingwina.     
Jego nogi uformowane są z plasteliny.  

Zobaczcie, jak wygląda      : 

 

Proponujemy Wam, abyście stworzyli całą gromadkę skrzydlatych przyjaciół      .  
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Prezentujemy Wam przykłady jak ta samą techniką możecie je wykonać: 

Przed Wami wróbel i gil: 

 

  Dołączyła do nich sikorka: 
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Można też stworzyć inne ptaki:  
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A poniżej sowy. Są również piękne. Wystarczy górną część rolki zagiąć do środka, aby 
utworzyć charakterystyczną dlatego ptaka głowę. Duże oczy wycinamy z tekturki lub 
plasteliny. Skrzydełka wycinamy z papieru i malujemy lub doklejamy liście. Brzuszki możemy 
wykonać z różnych materiałów: wełny, sznurka, papilotek lub po prostu pomalować farbami. 
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Powstała caaaała rodzinka       . 

Kto z Was ma ochotę, może gromadkę skrzydlatych przyjaciół stworzyć malując poniższe 
kolorowanki: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Możecie też spróbować odgadnąć poniższe zagadki i rozwiązać wykreślanki     : 

 

1.Po pniach drzew skacze, 

  Puka dziobem w korę. 

  Pewnie, gdy są chore, 

  jest tych drzew doktorem.  

 

2.Wielki ptak uroczy ma na piórach "oczy". 

 

3.Z bajek jest nam znana. 

  Choć żyje w ciemności, 

  pozostaje dla nas symbolem mądrości. 



4.Siedzi w klatce kolorowa, umie mówić różne słowa. 

 

5.Powrócił do nas                                       
   z dalekiej strony, 
   ma długie nogi 
   i dziób czerwony. 

 

6.Co to za ptak 
   wciąż stuka i puka, 
   zawsze pod korą 
   szkodnika szuka? 

 

Odszukajcie i skreślcie nazwy ptaków: 

 

 



 

Na pewno ze wszystkimi zadaniami poradziliście sobie wspaniale     . 

A czy wiecie co mówi się o bocianach? Ponoć przynoszą szczęście! 

Wróżba na podstawie obserwacji bociana. 

• Jeżeli pierwszego ptaka spostrzeżemy w powietrzu, to pewne, że tego roku w pracy 
będzie się nam wiodło i przyleci do nas szczęście.  

• Jeżeli będzie stał, na gnieździe lub łące, wtedy i pomyślność gdzieś się zatrzyma i do 
nas nie dotrze.            

• Gdy panna zobaczy lecącego ptaka panna wyleci z domu w tym roku lub kawaler 
przyleci, jeżeli ptak stał to kandydat na męża nie przyjdzie. 

• Tam gdzie się gnieździ bocian będzie się szczęśliwie działo 
„Szczęśliwy dom, gdzie boćki są”. 

• Dodatkowo ptaki te ponoć zakładały gniazda tylko w tych miejscach, gdzie nigdy nie 
biją pioruny, tak więc był to dowód bezpieczeństwa rodzinnej zagrody.  Nic zatem 
dziwnego, że wielu gospodarzy dokładało starań, aby na ich strzesze, na ich domu 
zagnieździł się ten symbol szczęścia. Trochę się to dzisiaj zmieniło, ale pewne 
przekonania pozostają z nami długo. 

• Wróżono też z zachowania bocianów pogodę. Jeżeli latały wysoko miało to 
zwiastować wczesną wiosnę lub ładną pogodę, jeżeli nisko późną wiosnę i słotną lub 
opady deszczu.  

Życzymy Wam wiele radości przy tworzeniu pięknych prac. 

Pamiętajcie o święcie Waszych ukochanych Mam     ! 

Pozdrawiamy      .     Panie: Ada i Wiola Ł.       


