
Rodzice i drogie dzieci ! 

Zachęcam do wykonania 1 pracy plastycznej „BOCIAN’ 

Przedstawiam Wam moje propozycje do wyboru , oczywiście własne pomysły będą 

mile widziane. Czekam na zdjęcia ☺ Proszę nie podpisywać prac.  

Mam pytanie do rodziców: czy zgadzają się Państwo na udostępnienie pac 
dzieci na naszej stronie „Praca zdalna”.  Byłaby to nasz przedszkolna gazetka 

☺. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody proszę o odpowiedź pisemną do soboty 
28.03.2020.  

Bociany z papierowych talerzy 

Nasi skrzydlaci zwiastuni wiosny już przylecieli z dalekich krajów. A do Was leci pomysł na 

bociany z wykorzystaniem papierowych talerzyków i jednorazowych łyżeczek.  

 

Bociany z płatków kosmetycznych 

 

Bocian - origami z kół i kółeczek  
Prawie całe obrazki powstały z kół wyciętych z papieru. 



 
 
 
 

Do wykonania pracy potrzebne są następujące elementy: 

 

 
 

Na pracę dla jednego dziecka potrzeba: 
- 1 duże białe koło 

- 2 średnie białe koła 

- 2 średnie czarne koła 

- 4 małe białe koła 

- 1 małe czerwone koło 

- kilka małych kół zielonych i niebieskich (np. po 4) 

- 1 małe żółte koło 

- 1 dłuższy trójkąt czerwony 

- 1 krótszy trójkąt czerwony 

 

 
Poniższy szablon przedstawia jakie wielkości mają mieć (mniej więcej) te elementy.  

 

 



 

kolejność pracy : 
1. Zginamy na pół duże białe koło i naklejamy na środku kartki.  

2. Zginamy na pół średnie czarne koło i wklejamy do środka białego, tworząc ogon. 

3. Zginamy na pół średnie białe koło i naklejamy na dużym białym, tworząc skrzydło. 

Zginamy na pół średnie czarne koło i wklejamy do środka białego.  

4. Zginamy na pół trzy małe białe koła i naklejamy, tworząc szyję. 

5. Zginamy na pół średnie białe koło i naklejamy, tworząc głowę.  

6. Doklejamy trójkąty tworząc nogę i dziób.  

7. Zginamy na pół małe czerwone koło i przyklejamy je na końcu nogi. 

8. Naklejamy nad bocianem małe żółte koło - słońce. Zginamy na pół małe zielone i 

niebieskie koła, przyklejamy je, tworząc trawę i chmurki. 

9. Dorysowujemy czarnym flamastrem oko. 

10. Gotowe! :) 

  

ZACHĘCAM   DO  WYSŁANIA   ZDJĘĆ  PRAC   DZIECI.  

POZDRAWIAM  

 


