
Temat tygodnia: Las 23.06.2020 

 
Temat dnia: Bezpieczny spacer po lesie 
 
Cele ogólne: 
• wzbogacanie wiedzy dotyczącej lasu, 

• gromadzenie zasobu słownictwa czynnego 

 

Zabawa ruchowa przy piosence „Duży i mały skok” 
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M&list=RDOZTYeTEZ2wA&index=3 

 

Zabawa paluszkowa przy piosence  „Rodzina paluszków” 
https://www.youtube.com/watch?v=dhZdM0HM0Z4&list=RDOZTYeTEZ2wA&index=18 

 

Zabawa ruchowa Taniec drzew. 
Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii. 

Rodzic staje przed dziećmi stojącymi w rozsypce. Podczas nagrania spokojnej muzyki 

pokazuje ruchy do naśladowania i je komentuje. 

Drzewa powoli rosną – dzieci kucają, podnoszą się z rękami uniesionymi nad głową i z 

połączonymi dłońmi. 

Drzewa poruszają gałęziami – dzieci opuszczają ręce, lekko odchylają je na boki i obracają 

dłonie w nadgarstkach. 

Wiatr przechyla małe drzewka – dzieci przechylają się w jedną i w drugą stronę. 

Wyrosła piękna korona drzewa – dzieci unoszą w górę ręce i lekko nimi poruszają. 

Drzewa tańczą na wietrze i pochylają się do słońca – dzieci wznoszą ugięte lekko w łokciach 

ręce i łączą koniuszkami palców (tworzą koronę drzewa), skręcają się lekko w prawo i w 

lewo, pochylają i prostują w rytm muzyki 

 

Rysowanie bez odrywania kredki od kartki na temat: Drzewa. 
Kredki, arkusz brystolu. 

Rodzic przygotowuje na arkuszu wzór przedstawiający schematycznie rząd drzew (pień i 

korona) połączonych na dole linią falistą. Dzieci kolejno podchodzą i próbują rysować po 

śladzie bez odrywania kredki od kartki. 

 

Zabawa Jak spędzać czas wolny w lesie? 
Dzieci siedzą w kole i kolejno kończą zdanie lub pokazują ruchem jego zakończenie: W lesie 

można… (obserwować przyrodę, fotografować ją i filmować, wsłuchiwać się w śpiew ptaków, 

odpoczywać, uprawiać sport, zbierać owoce leśne, wąchać kwiaty 

 

Zabawa ruchowa w parach – Wiewiórka i leśni przyjaciele. 
Tamburyn, zdjęcia zwierząt leśnych. 

Podczas gry na tamburynie dzieci obracają się w koło w parach, a na przerwę w grze 

naśladują sposób poruszania się zwierzęcia ze zdjęcia pokazanego przez rodzica. 

 

Oglądanie filmu Spacer po lesie. Rozmowa na temat filmu oraz o zachowanie 

bezpieczeństwa w lesie.  
Rodzic zadaje dzieciom pytania i polecenia związane z filmem. 

Wymieńcie skarby lasu, jakie znacie. (Drzewa, owoce, zwierzęta). 

Co oznacza określenie: drzewostan? (Wszystkie drzewa).  



Które drzewo jest królową polskich drzew? (Sosna). 

Czy jedliście kiedyś owoce leśne, np.: jagody, jeżyny, maliny, poziomki, borówki? 

Jak należy zachowywać się w lesie? (Cicho, nie śmiecić, nie palić ognisk). 

 

Zabawa popularna Grzybek. 
Opaska do zasłonięcia oczu, chusta animacyjna.  

Rodzic wybiera członka rodziny, któremu zasłania oczy opaską. Pozostali wyklaskują: 

To jest grzybek, grzybek nasz. Pod kapelusz chowa twarz. Kapelusz ma taki wielki, aż schował 

twarz.  

Rodzic zakrywa chustą animacyjną członka rodziny, który staje w środku koła na jednej 

nodze – udaje, że jest grzybkiem. Gdy dzieci skończą recytować, dziecko odsłania oczy, 

zastanawia się, kto jest grzybkiem, i podaje jego imię. Jeśli zgadnie, podaje zadanie ruchowe 

dla kolegi. Jeśli się pomyli, wtedy osoba znajdująca się pod chustą, daje mu zadanie ruchowe 

(np.: podskoki, pajacyki, skłony, przysiady). 

 

Oglądanie atlasu grzybów w kąciku książki. 
Dzieci oglądają atlas grzybów, podają nazwy znanych grzybów jadalnych: maślaki, kurki, 

borowiki, koźlarze. Porównują ich wygląd: kształt, kolor. Dzielą na jadalne i trujące 

(muchomory). Rodzic rozmawia z dziećmi o prawidłowym zbieraniu grzybów jadalnych i o 

walorach estetycznych wszystkich grzybów 

 

Ćwiczenie dużej motoryki – Rysujemy grzyby. 
Modele grzybów ze styropianu lub gliny. 

Dzieci oglądają części grzyba: kapelusz i nóżkę. Rysują rękami w powietrzu kształt grzyba 

 

Wykonanie pracy plastycznej Grzybki z warzyw. 
Dla dziecka: ćwiartki ziemniaka lub pomidora i plastry pietruszki, zielone liście pora, selera 

lub natki, pasta do zębów, papierowy talerzyk.  

Dzieci układają na talerzyku grzyby – kapelusz z połówki ziemniaka lub pomidora (białe 

kropki robią pastą do zębów), a ogonki z kawałka pietruszki. Pracę ozdabiają zielonymi 

listkami 

 

Zabawa ruchowa przy piosence „Deszczowa piosenka” 
https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ&list=RDOZTYeTEZ2wA&index=11 

  

 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji, proszę je 

wykonać stosownie do możliwości Państwa i dzieci. 

Pozdrawiamy serdecznie p. Anetka i p. Alinka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 





 


