
RÓŻYCZKI  22.04.2020 

Blok tematyczny: MALI EKOLODZY 

Temat dnia: „ZIELONY LAS” (mowa i myślenie + ruch) 

 

Cele szczegółowe zajęć, dzięki zabawom dziecko: 

 potrafi ruchem naśladować leśne zwierzęta  

 sprawnie posługuje się klejem podczas wyklejania drzewa  

 bierze udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu  

 poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe  

 chętnie lepi z plasteliny, tocząc różne kształty  

 

Witamy rodziców i dzieci z grupy „Różyczki”, niżej zamieszczamy propozycje zabaw na 

dziś. 

 Zabawa ruchowa z elementem pełzania „Wąż na pustyni”- Dziecko z rodzicem kładą 

się na dywanie. Ręce kładą wzdłuż ciala i udając węże pełzają po dywanie. 

 

 Czynności higieniczne: doskonalenie umiejętności wycierania rąk ręcznikiem 

papierowym  

 

 

 Ćwiczenie z mocowaniem i dźwiganiem „Przesuń głaz” - Dziecko wyszukuje w  

domu coś ciężkiego np. butelka z wodą . Opierają na niej dłonie, zapierają się nogami 

i pchają z całej siły, jakby chciały go przesunąć. 

 

 

1. ,,Drzewo”- wykonanie ilustracji drzewa – wyklejanka z gotowych elementów 
Dziecko z pomocą rodzica wykleja drzewo z gotowych elementów, wyciętych z 
wycinanki. 
 

2. Co to jest las? –- oglądanie ilustracji lasu, rozmowa na temat tego, co znajduje się w 

lesie Rodzic z dzieckiem rozmawia na temat  wiadomościami o lesie. Rodzic może 

zadać pytanie takie jak: Byłeś/aś w lesie? Jak wygląda las? Jakie kolory są w lesie? 

Jakie dźwięki można w lesie usłyszeć? Spróbujcie je naśladować. Jakie zwierzęta żyją 

w lesie? Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. 

 

 

 
 

Opracowała 



Lucyna Śliżewska 

 

 Zabawy ruchowe z piłką – ćwiczenie umiejętności rzucania piłki do celu, np. do 

miski, wiaderka z niedużej odległości. 

 

 Układanie puzzli dostępnych w domu. 

 

 Czynności samoobsługowe: zwrócenie uwagi na samodzielne rozbieranie się   

 

 Zabawa ruchowa bieżna  „Obiegnij drzewo 2 lub 3 razy”. Dziecko z rodzeństwem  

biegają po ogrodzie. Na hasło: Obiegnij drzewo! biegają do rodzica i obiegają go  2 

lub 3 razy 

 

 ,,Nasz las” – robimy makietę. Rodzice udostępniają dziecku farby, plastelinę i tworzą 

wspólnie makietę lasu. Z bloku również można powycinać i poprzyklejać elementy 

lasu. 

 

 

 

 

 

         Opracowała  

         Agnieszka Deresz 

 


