
26 czerwca 2020 – Piątek 

Temat tygodnia: Las 

 

1. Zabawa matematyczna Leśne rytmy. 

Po 5 obrazków przedstawiających: wiewiórkę, sowę, muchomora, zająca. 

Rodzic  prezentuje dzieciom ciąg obrazków (np. obrazki: wiewiórki, sowy, wiewiórki, sowy, wiewiórki, 

sowy…). Prosi, aby dzieci podpowiedziały mu, co powinno być dalej 

2.  Wycieczka z rodzicami do lasu. 

Podczas wycieczki do najbliższego lasu (lub większego zbiorowiska 

drzew),  rodzic może zaproponować następujące aktywności: 

− każda para (rodzice/rodzic i dziecko) znajduje swoje drzewo, do 

którego się przytula, 

−  dzieci mogą omówić wygląd wybranego drzewa (mogą to 

robić samodzielnie lub pod kierunkiem rodzica), 

− dzieci opowiadają rodzicom, jakie zwierzęta można spotkać w lesie, 

− rodzic prosi, aby każda rodzina wymyśliła zabawne hasło zachęcające 

do dbania o las, 

− jeśli pogoda pozwoli, można w lesie urządzić piknik. 

3.  Quiz ekologiczny Przedszkolak w lesie. 

Obrazki: z uśmiechniętą buzią i ze smutną buzią 

Rodzic  rozdaje obrazki buź. Następnie wypowiada kolejne zdania. Jeśli dzieci uważają, że zdanie jest 

prawdziwe, pokazują obrazek z uśmiechniętą buzią; jeśli zdanie jest fałszywe – obrazek ze smutną 

buzią. 

W lesie wolno krzyczeć. 

W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy rośliny. 

W lesie można obserwować przyrodę. 

Osoba, która pilnuje lasu i jego mieszkańców, to leśniczy. 

W lesie można rysować po drzewach. 

4. Zabawa ruchowa Drzewa 

Tamburyn. 

Rodzic  gra na tamburynie, a dziecko porusza się swobodnie po sali. Na hasło: Wiatr – dzieci 

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



5. 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 po sali. Gdy rodzic rytmicznie uderza w kołatkę, przykucają i naśladują zbieranie 

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

6. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Jeż i lis. 

Grzechotka. 

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

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

 


