
SASANKI   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 „Sasanki”, niżej zamieszczamy propozycje zabaw na dziś. 

 Zabawa równoważna „Wyścig ślimaków”- Dziecko z rodzicem idą z woreczkami na 

głowie od linii startu do linii mety. Jeżeli komuś spadnie woreczek zaczyna od nowa.  

 

 Czynności higieniczne: doskonalenie umiejętności wycierania rąk ręcznikiem 

papierowym  

 

 Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Pływanie” – Dziecko z rodzeństwem lub 

rodzicem w rozsypce, leżą przodem, nogi ugięte w kolanach, głowa i ręce uniesione. 

Ruchem naśladują czynność pływania: poruszają nogami do przodu i do tyłu, rękoma 

zataczają półkola. 

 

 

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 

Marta Drożdżewicz 

 



 

 

 

 Relaksacja po obiedzie. Czytanie krótkiej bajki przez rodzica.  

 

 Czynności samoobsługowe: zwrócenie uwagi na samodzielne rozbieranie się 

 

 Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Zamiatanie podwórka”- Rodzic daje dziecku 

miotłę. Dziecko próbuje zamiatać nią podłogę w domu. 

 

 ,,Listki na wietrze”- zabawa oddechowa, dmuchamy listki;  

 

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

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

lasu. 

 

 

 

 

        Opracowała 

        Anna Drożdżewicz 

 


