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1. Zabawa muzyczno – ruchowa. Przywitajmy się wesoło 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4  

 

2. Kto mieszka w lesie?- rozmowa na temat zwierząt mieszkających w polskich 

lasach  z wykorzystaniem filmiku „Wędrówki Skrzata Borówki" - odc. 2 - Las 

mieszany 
 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4  

 

 

3. Rodzic opowiada ciekawostki na temat leśnych zwierząt. 

 

Niedźwiedź brunatny- drapieżny ssak. Jego sierść ma kolor ciemnobrązowy, można 

go spotkać w polskich górach (głównie Bieszczadach i Tatrach). Niedźwiedzie to 

bardzo duże zwierzęta o grubej szyi i nieco wydłużonej głowie. Żywią się 

najchętniej rybami. 

 

Żmija zygzakowata- gatunek węża jadowitego. Ciało ma zazwyczaj w kolorze 

ciemnozielonym lub brązowym, na grzbiecie nieco ciemniejszy "zygzak". Można ja 

spotkać na obrzeżach lasów i podmokłych łąkach. Żywi się małymi zwierzętami 

:kretami, żabami, gryzoniami. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4
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Wilk szary- drapieżny ssak. Wilki są podobne do średniej wielkości psów, np. 

owczarków niemieckich, ich sierść składa się z kilku rodzajów białych i szarych 

włosów. Żywią się innymi zwierzętami. Można je spotkać w polskich lasach, 

najwięcej ich jest w górach (Karpatach). 

 

 

Dzik- duży ssak. Wyglądem przypomina dużą świnię domową, jego skóra jest 

pokryta szorstkimi włosami (czyli szczeciną) w kolorze czarnym lub 

ciemnobrązowym. Dziki występują w całej Polsce, są wszystkożerne, najczęściej 

jedzą: żołędzie, grzyby i inne rośliny. 

 

 

Sarna- ssak parzystokopytny. Można ją spotkać w całej Polsce, zamieszkuje głównie 

lasy liściaste, ale niektóre sarny przystosowały się również do mieszkania na polach, 

łąkach, nawet w pobliżu dużych miast. Sarna jest zwierzęciem średniej wielkości, 

ma smukłe ciało i wysokie nogi. Kolor jej sierści zmienia się w zależności od pory 

roku: latem jest czerwonobrązowa, zimą- szarobrązowa. Żywi się: trawami, ziołami, 

grzybami, owocami leśnymi. 

 

 

Łoś- największy ze ssaków kopytnych, ma duże rozłożyste poroże. Można go 

spotkać w wielu parkach narodowych w Polsce, lubi mokre podłoża np. bagna. Żywi 

się roślinami. 

 

 

Bielik zwyczajny- duży ptak drapieżny, potocznie nazywany orłem, choć nim nie 

jest. Można go zobaczyć w różnych miejscach naszego kraju, głównie przy 

zbiornikach wodnych (rzekach, jeziorach), bo bieliki żywią się rybami. 

 

 

4. Zabawa naśladowcza „Jak poruszają się zwierzęta?” 

Rodzic mówi nazwę zwierzątka i jak ma się poruszać dziecko.  

 

Dziecko porusza się jak miś –ciężko, powoli 

Dziecko porusza się jak wiewiórka –skaczą  

Dziecko porusza się jak jeż– małe kroki 

 

Zapraszam do zabawy z filmem "Dźwięki zwierząt lasu". 

https://www.youtube.com/watch?v=qPSTDENVaF8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPSTDENVaF8


5.Wysłuchanie wiersza czytanego przez rodzica  

pt. „Może zobaczymy” H. Bechlerowej. 

 

Idźmy leśną ścieżką 

cicho, cichuteńko, 

może zobaczymy sarniątko z sarenką. 

Może zobaczymy wiewióreczkę małą, 

jak wesoło skacze z gałęzi na gałąź. 

I niech nikt po lesie nie gwiżdże, nie woła 

 –może usłyszymy pukanie dzięcioła. 

A może zaśpiewa między gałązkami 

jakiś mały ptaszek, którego nie znamy. 

I będzie nas witał wesołą piosenką. 

Tylko idźmy lasem cicho, cichuteńko. 

 

6. Rodzic zadaje dziecku pytania:  

-O jakim miejscu jest mowa w wierszu?; 

-Jak należy się w tym miejscu zachować?; 

-Dlaczego powinniśmy być tam cicho?; 

-Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?. 

 

7. Zabawa ruchowa „Chowamy się bo nadchodzi dziki zwierz !”. 

Rodzic mówi nazwę zwierzątka a dziecko próbuje ukryć się w dowolnym miejscu i 

przez chwilę zastygnąć w bezruchu. 

 

8.Kto w lesie mieszka?- zagadki słowne (ilustracje w galerii). 

„ Ma krótkie nóżki i mały ryjek. Chociaż ma igły, nigdy nie szyje.”(jeż) 

"Jak płomień rudy wśród drzew pomyka. Chętnie by porwał, gąskę z kurnika.”(lis) 

„Przez całą zimę słodko sobie śpi. Wiecie, dlaczego? Bo miód mu się 

śni!”(niedźwiedź) 

„Co to za zwierzątko, które w dziupli mieszka. Rudy ma ogonek, chętnie zje 

orzeszka.”(wiewiórka) 

„Jakie zwierzę z bajek ma takie zwyczaje, że chce połknąć wnuczkę, więc babcię 

udaje?”(wilk) 

„On jest dziki, on jest zły, on ma bardzo ostre kły. A kto w lesie go spotyka, ten na 

drzewo szybko zmyka.”(dzik) 

„Ten ptak dobrze widzi w nocy, bo ma bardzo wielkie oczy. Nocą lata i poluje i 

posępnie pohukuje.”(sowa) 

Jest zgrabna i płochliwa W lesie je trawkę, liście zrywa. Jest zwinna jak panna. Kto 

to taki? To jest ...(sarna) 

 



 

9. Praca plastyczna „Zwierzęta leśne”.  

Poniżej prezentuje film pomocniczy. 

https://pl.pinterest.com/pin/560346378634987595 
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