
24 czerwca 2020 – ŚRODA 

Temat dnia: Do lasu 

 

1. Ćwiczenie grafomotoryczne Pień drzewa. 

Dla dziecka: kartka z rysunkiem pnia drzewa, kredki. 

Rodzic  daje dziecku kartkę z narysowanym pniem drzewa i zaznaczonym okrągłym 

środkiem, czyli rdzeniem drzewa. Dziecko ma za zadanie dorysować kolejne warstwy drzewa 

– coraz większe koła w obrębie pnia. 

2. 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. 

Dziecko określa, z jakiego drzewa 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. 

3. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Jeż i lis 

- Zabawa ruchowa Drzewa. 

Tamburyn. 

Rodzic  gra na tamburynie, a dzieci poruszają się swobodnie po pokoju Na hasło: Wiatr – 

dzieci zatrzymują się. Są drzewami, unoszą ręce do góry i poruszają nimi jak gałęziami. 

 

- zabawa ruchowa z elementem skłonu – Z koszykiem do lasu. 

Obręcze gimnastyczne, kołatka. 

Rodzic  rozkłada na podłodze obręcze gimnastyczne, które będą koszykami zabranymi przez 

dzieci do lasu. Dzieci biegają, gdy rodzic rytmicznie uderza w kołatkę, przykucają i naśladują 

zbieranie grzybów, jagód, malin lub poziomek, które wkładają do obręczy (koszyków). 

 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Spacer leśniczego. 

Krzesło, dzwonek. 

Wybrane dziecko jest leśniczym i siedzi na krześle. Pozostałe osoby naśladują leśne zwierzęta 

i spacerują po pokoju (lesie). Kiedy dzieci usłyszą dźwięk dzwonka, zatrzymują się w 

bezruchu, a leśniczy wstaje i dogląda zwierząt. Kiedy leśniczy ponownie usiądzie na krześle, 

zwierzęta poruszają się po lesie. 

 

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Jeż i lis. 

Grzechotka. 

Dzieci powoli poruszają się na czworakach jak jeże. Na hasło.: Uwaga, lis!, jeże zwijają się 

w kulkę. Gdy rodzic zacznie grać na grzechotce, dzieci–jeże mogą się poruszać po sali. 

 

 

 



 


