
Wakacje w lesie 
 

1. Ćwiczenia pamięci Piknik. 

Obrazek lub zdjęcie przedstawiające rodzinę na pikniku w lesie, koc, koszyk, 

butelka po wodzie mineralnej, plastikowy kubek, plastikowe jabłko.  

Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający rodzinę na pikniku w lesie. 

Pyta, co przedstawia obrazek i co to jest piknik.  Zwraca uwagę na 

przedstawione na obrazku przedmioty, które mogą być przydatne podczas 

organizacji pikniku. 

 Następnie rozkłada na dywanie koc. Umieszcza na nim koszyk, plastikową 

butelkę po wodzie mineralnej, plastikowy kubek, jabłko (plastikowe). Dziecko 

nazywa poszczególne przedmioty (koszyk, kubek, jabłko, butelka). Następnie 

odwraca się w drugą stronę, zamyka oczy, a rodzic chowa jeden przedmiot.  

Dziecko odgadują, czego brakuje.  

2. Rozpoznawanie materiału przyrodniczego po dotyku. 

Naturalne okazy: szyszka, kawałek mchu, kawałek kory, kawałek cienkiej, ale 

nieprzezroczystej tkaniny, lupy, szkła powiększające. 

Rodzic pokazuje dziecku szyszkę, mech, korę. Pyta, co to jest. Zachęca do 

oglądania, dotykania, wąchania, określania charakterystycznych cech, 

wskazywania tego, co jest dla dziecka miłe lub niemiłe w dotyku. Następnie 

umieszcza zgromadzony materiał przyrodniczy pod tkaniną w wybranej przez 

siebie kolejności. Dziecko, wkładając rękę pod tkaninę, stara się odgadnąć za 

pomocą dotyku w jakiej kolejności ułożony jest wcześniej prezentowany 

materiał.   

3. Układanie na tkaninie odpowiedniej liczby truskawek oraz bananów. 

Rodzic umieszcza 4 talerze. Ustawia obok tacę, na której znajdują się wycięte z 

papieru kolorowego sylwety truskawek i bananów. Pokazuje ukryte w woreczku 

kartoniki z narysowanymi na nich kółkami w takich samych kolorach. Dziecko 

losuje kartonik przelicza głośno znajdujące się na nich kółka (sylwety owoców), 

odkłada kartonik w wyznaczone miejsce, a następnie bierze z tacy odpowiednią 

liczbę kółek i układają je na wybranym talerzyku.  

 

 



4.  Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 20.  

 

Ćwiczenie z elementem pełzania – Gąsienice. 

Dziecko pokonuje wcześniej wykonane tunele, czołgając się. 

 

Skrętoskłony –Trawa na wietrze. 

Dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, wykonuje skrętoskłon raz do jednej, 

raz do drugiej stopy, starając się nie zginać kolan. Powtarza ćwiczenie 

kilkakrotnie. 

Ćwiczenie mięśni grzbietu – Kolorowe lato. 

Dziecko leży przodem, trzyma apaszkę oburącz przed głową. Unosi głowę, 

ręce trzyma prosto, ogląda apaszki – stara się przez chwilę utrzymać taką 

pozycję. Następnie wraca do leżenia i powtarza ćwiczenie. 

Marsz z apaszkami po obwodzie koła. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła, licząc od 1 do 5. Na: Pięć! unosi rękę z 

apaszką, mówi: Hej! 

 


