
Temat tygodnia: Poznajemy las 25.06.2020 

 
Temat dnia: Owoce lasu. 
 
Cele ogólne: 
• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, 

• rozwijanie słownictwa 

 

Zabawa ruchowa przy piosence „Jagódki” 
https://www.youtube.com/watch?v=nsSP7VvqXSg 

 

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

 

Ćwiczenie grafomotoryczne Pień drzewa. 
Dla dziecka: kartka z rysunkiem pnia drzewa, kredki. 

Rodzic podaje dzieciom kartki z narysowanym pniem drzewa i zaznaczonym okrągłym 

środkiem, czyli rdzeniem drzewa. Dzieci mają za zadanie dorysować kolejne warstwy drzewa 

– coraz większe koła w obrębie pnia. 

 

Obrysowywanie liści techniką frotażu. 
Dla dziecka: kartka papieru, kredki świecowe lub suche pastele, liście. 

Dzieci oglądają liście różnych drzew, dotykają ich, określają, czy są gładkie, czy chropowate. 

Rodzic określa, z jakich drzew pochodzą te liście. Dzieci wybierają sobie dowolny liść i kładą 

go na stole. Następnie przykrywają kartką papieru, lekko przyciskając, obrysowują kształt 

liścia i odtwarzają jego fakturę za pomocą kredek świecowych lub suchych pasteli. 

 

Ćwiczenia słuchowe Drzewa. 
Rodzic przypomina nazwy wybranych drzew, a następnie zadaje zagadki słuchowe: dzieli 

nazwę każdego drzewa rytmicznie (na sylaby) i prosi dzieci, by podały pełną nazwę, np. sos-

na, to-po-la. 

 

Oglądanie owoców lasu. 
Owoce lasu: poziomki, jagody, maliny, jeżyny, lupy. 

Rodzic pokazuje dzieciom owoce lasu: maliny, poziomki i jagody. Dzieci oglądają owoce 

przez lupę. Określają ich kolor, wielkość i ewentualnie smak. Nazywają je 

 

Wykonanie koktajlu jagodowego. 
Sitko, blender, jogurt naturalny, jagody, kubeczki jednorazowe, naczynie na owoce. 

Dzieci wraz z rodzicami myją owoce, a następnie wsypują je do blendera, nalewają jogurt 

naturalny i blendują. Rodzic rozlewa do kubeczków koktajl, dzieci określają jego kolor i smak 

 

Ciasto owocowe – lepienie z plasteliny. 
Plastelina w różnych kolorach i kartka A4 dla każdego dziecka.  

Członek rodziny mówi, że po powrocie z lasu mama zrobiła dwa ciasta: jedno z jagód, drugie 

z malin. Zadaniem dzieci jest dobrać właściwe kolory plasteliny i stworzyć własne ciasto 

owocowe 

 

Zabawa sprawnościowa Drzewo w lesie. 



Obręcz gimnastyczna. 

Dzieci podają sobie ręce w kręgu. Dwoje z nich na chwilę puszcza ręce, a N. przekłada 

między nimi obręcz. Dzieci znów zamykają krąg. Zadaniem dzieci jest podać obręcz dalej, do 

następnej osoby, nie puszczając jej rąk. Obręczą można potrząsać, przechodzić przez nią 

 

Oglądanie historyjki obrazkowej przedstawiającej etapy rozwoju rośliny. 
Historyjka obrazkowa ilustrująca etapy wzrostu rośliny. 

Określanie, co było najpierw, co potem i co na końcu. Omówienie obrazków przez dzieci i 

ułożenie ich we właściwej kolejności. Wspólna odpowiedź na pytanie: Co jest potrzebne 

roślinie do życia? (Ziemia, woda, światło). 

 

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Jeż i lis  
Dzieci powoli poruszają się na czworakach po sali jak jeże. Na hasło R: Uwaga, lis!, jeże 

zwijają się w kulkę. 

Zabawa ruchowa przy piosence „Hyc, Tup, Klap” 
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji, proszę je 

wykonać stosownie do możliwości Państwa i dzieci. 

Pozdrawiamy serdecznie p. Anetka i p. Alinka 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 





 


