
Witaj Drogi Rodzicu!

Oto kilka propozycji na czwartek.

Życzymy udanej wspólnej zabawy.

Czwartek 15. 04. 2021. 

TEMAT:  „ Zielony las.”

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko:

 potrafi ruchem naśladować codzienne czynności

 chętnie lepi z plasteliny , tocząc różne kształty

 zna i opisuje charakterystyczne cechy środowiska lasu

 zna wygląd i warunki życia wybranych zwierząt leśnych – mrówki 

 segreguje nasiona, kasze według podanego schematu

 bierze udział w zabawach ruchowych 

1. „Rozładunek towaru” – zabawa z mocowaniem i dźwiganiem.  Rodzic na środku

pokoju  ustawia  piramidę  z  kartonów  po  butach.  Dziecko  chodzi  w  kole  w  rytm

bębenka (rodzic może  też rytm wyklaskiwać dłońmi) Na przerwę w muzyce dziecko

podchodzi do piramidy i zabiera 1 karton. Trzymając go w obu dłoniach przed sobą,

zanosi go na wyznaczone miejsce. 

2. „  Co  robimy  w  domu” – zabawa  pantomimiczna. Rodzic  naśladuje  czynności

wykonywane  w  domu  (np.  czytanie  książki,  odkurzanie,  podlewanie  kwiatków,

gotowanie).  Dziecko  odgaduje,  co  robi.  Następnie  dziecko  pokazuje  czynności  a

rodzic z rodzeństwem odgaduje. 

3. Ćwiczenia poranne – do codziennego wykonywania w tym tygodniu. 

 Gimnastyka przedszkolaka - Random wheel (wordwall.net)

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


4. „ Odgłosy lasu” .  Rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające las, następnie

włącza nagranie z jego odgłosami. Jeżeli pogoda na to pozwala, to można się wybrać z

dzieckiem do lasu.  

Dźwięki otoczenia i odgłosy lasu i natury - wysoka jakość dźwięku – YouTube

5.  „Co  to  jest  las”  –  burza  mózgów.  Dziecko  dzieli  się  z  rodzicem  swoimi

wiadomościami  o  lesie.  Rodzic  może  zadawać  pytania  pomocnicze:

https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA&ab_channel=Relaxingandusefulsounds%2Cnoisesandvideos


 Pamiętasz czy byłaś już w lesie?

 Jak wygląda las?

 Z jakim kolorem Ci się las kojarzy? 

 Jak pachnie las?

 Jakie dźwięki można w lesie usłyszeć?  Spróbuj je naśladować.

 Czy lasy są nam potrzebne?

 Jakie zwierzęta żyją w lesie?

6. „Mrówki do mrowiska” – zabawa ruchowa.   Rodzic w jednym miejscu pokoju

kładzie  hula  hop  –  mrowisko.  Dziecko  –  mrówka  chodzi  na  czworaka  po  całym

pokoju. Na hasło: Mrówki do mrowiska! Dziecko wraz z rodzeństwem kieruje się w

stronę ( mrowiska) koła i gromadzą  przy nim. 

7. „Mrówcza praca” – zabawa badawcza.  Dajemy dziecku dużą miskę z różnymi 

ziarnami zbóż, fasolą, makaronami. Prosimy dziecko aby posegregował powrzucał 

każdy rodzaj kaszy, ziaren, fasoli do innej miseczki 



 





8. Nawyki do kształtowania w domu- Czynności higieniczno- porządkowe -  

zwracamy uwagę na  posprzątanie po zabawie. Odłożenie  kaszy, ziarna, makaronu na 

miejsce. Dokładne staranne mycie dłoni. 

9. " Jak należy zachowywać się w lesie?” – rozmowa.  Rodzic dyskutuje z dzieckiem o

tym jak należy zachowywać się w lesie. Czego nie wolno w lesie robić? Dlaczego ie 

można w lesie krzyczeć? Dlaczego nie wolno palić ognisk?  Co można w lesie robić?  

Dodatkowo przedstawiam 2 filmiki o tym jak należy zachowywać się w lesie.  

 Leśna wycieczka - YouTube

Polskie Parki Narodowe - Dobre maniery - YouTube

10. „Leśne drzewo” – wyklejanie plasteliną konturu drzewa. Dziecko dostaje kartkę z 

narysowanym drzewem. Zadaniem jest wyklejenie drzewa zieloną  i brązową 

plasteliną.  

 

11. Nawyki do kształtowania w domu- Czynności higieniczno- porządkowe -  

zwracamy uwagę na  posprzątanie po zabawie. Odłożenie  plasteliny  na miejsce. 

Dokładne staranne mycie dłoni. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBjZVOMQprA&ab_channel=MinisterstwoKlimatui%C5%9Arodowiska
https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI&ab_channel=Le%C5%9BneStudioFilmowe%2CLasyPa%C5%84stwowe


Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi i pracami plastycznymi.

Prosimy robić zdjęcia z zabawy lub własno wykonania zadania i wysłać e-mailem na

adres  krokusyprzedszkole5@wp.pl Wszystkie  nasze  prace  będą  zamieszczane  na

stronie internetowej przedszkola.

Życzymy miłej zabawy

 Magdalena Łukaszuk i Martyna Klejbuk. 

mailto:krokusyprzedszkole5@wp.pl

