
Piątek  24.04.2020  

Temat dnia: Zielony las 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 poznaje prawidłowe sposoby zachowania się w lesie 

 wie, że trzeba szanować przyrodę 

  rozwija ogólną sprawność ruchową 

 rozwija wyobraźnię, ścisłość rozumowania i uogólniania 

  nabywa umiejętność analizowania treści utworu 

 odczuwa radość z efektów własnej pracy 

1. „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” – zabawa poranna. 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-

GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3 

 

2.  „Gimnastyka smyka” – https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

3. Co to jest las? – burza mózgów 

Jak wygląda las? 

Jak pachnie las? 

Jakie dźwięki można w lesie usłyszeć? 

Jakie zwierzęta żyją w lesie? 

Jak należy zachowywać się w lesie? 

Czego nie wolno robić w lesie? 

 

4. „Wyścigi mrówek” –  zabawa ruchowa.  

Dzieci ustawione są na jednej linii. Mają do pokonania określony dystans małymi 

kroczkami. Wygrywa dziecko, które pierwsze dotrze do mety. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


5. „Kwitnący sad” –  malowanie palcami kwiatów na drzewach. Potrzebne będą  

pojemniki z farbą białą lub różową. Dziecko palcami maluje kropeczki – kwiaty na 

drzewach. 

 

6.  „Popołudnie z książką” – czytanie bajki wybranej przez dziecko.      

 

7. „Zwierzęta leśne” – pokoloruj rysunki (załącznik nr 1) 

 

8. „Krecik” –  zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk).  

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na plecach 

dziecka,  

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na plecach dziecka, 

Może tu się schował - łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na plecach,  

– czy ktoś z was to wie?  

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na brzuszku 

dziecka,  

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na brzuszku dziecka, 

Może tu się schował - łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na brzuszku,  

– czy ktoś z was to wie?  

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na główce i 

szyjce dziecka,  

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na główce i szyjce 

dziecka, 

 Może tu się schował -łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na główce i szyjce 

dziecka, – czy ktoś z was to wie? 

 

9. „Zbieramy jagody” – zabawa ruchowa 

Dziecko swobodnie chodzi, na słowa rodzica: „zbieramy jagody” zbiera jagody, kuca i 

udaje, że zrywa owoce z krzaczka do koszyczka. 

 

 

       Życzymy miłej zabawy! 

 

    Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 



 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


