
Co słychać w lesie? 
 

 

 

Wtorek 13.04.2021r. 

Poznajemy las wiosną. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Zabawa z zajączkiem na powitanie "Kółeczko". 
https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA  

 

2. Co to jest las? - oglądanie ilustracji lasu. 

 

3. Co to za drzewo?- oglądanie zdjęć wybranych drzew iglastych i 

liściastych, szukanie różnic i podobieństw pomiędzy nimi. Poznanie  z 

pomocą rodzica ich nazw: dąb, klon, kasztanowiec, sosna, świerk. 

 

4. Zabawa "Zwierzęta i rośliny w lesie". 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, który rzuca do niego np. woreczek lub 

piłkę, następnie dziecko na zmianę z rodzicem wymienia nazwy leśnych 

zwierząt lub roślin.  
 

5. Zapoznanie z piętrami lasu z wykorzystaniem filmu "Zrób to z 

Borówką - Leśne składanki - Piętra Lasu". 
https://www.youtube.com/watch?v=zKUoWwo2Cvc  

 

6. Zabawa ruchowa z piosenką "Zając"- Muzolaki 
https://youtu.be/wHBttUjMPHc                                               

                                   

7. Wysłuchanie wiersza B. Formy "Co słychać w lesie?". 

 

Nie zwlekaj proszę, bo szkoda czasu 

i na wycieczkę ruszaj do lasu. 

Jak się zachować dokładnie wiemy, 

zwierząt na pewno krzywdzić nie chcemy. 

 

W lesie jagody, borówki maliny, 

grzyby, jeżyny, orzechy leszczyny.  

Nagle przed nami ruda wiewiórka, 
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z wierzchołka drzewa spogląda sójka. 

Widać puchacza, siedzi na drzewie, 

zajączek skrył się za gęstym krzewem. 

Sarenka nagle się pojawiła, 

wcale się dzieci nie przestraszyła. 

 

A dzieci ciągle się rozglądają,  

jak pięknie szumią drzewa słuchają 

i podziwiają głośny śpiew ptaków -  

to leśny koncert dla przedszkolaków. 

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza, zadaje pytania 

- dokąd wybrały się dzieci? 

- co zobaczyły na wycieczce? 

- kto grał leśny koncert? 

 

8. Zabawa ruchowa "Zajęcze skoki". 

Dziecko naśladuje skaczącego zająca; szybko, wolno, wysoko - nisko. 

  

9. Zabawa z elementami liczenia "Stukanie dzięcioła". Rodzic wystukuje 

rytm, a dziecko podaje właściwą liczbę dźwięków.  
 

10. Ćwiczenie słuchowe i artykulacyjne „Szumi las”. 

Dzisiaj będziesz umieć jak las pięknie szumieć. 

Wystarczy uważać i za mną powtarzać. 

 

Głośno tak szumi las, 

Jakby las witał nas: 

- Szszsz…1 

- Szszsz…2 

- Szszsz…1 

Głośno szumią drzewa 

las piosenkę śpiewa: 

- Szszsz…1 

- Szszsz…2 

Lekki wietrzyk wieje, 

opowiada dzieje: 

- Szszsz…2 

- Szszsz…2 

 „Drzewa szybciej rosną, 

latem oraz wiosną”: 

- Szszsz…2 



- Szszsz…2 

Wietrzyk wieje mocniej- 

dzieci szumią głośniej: 

- Szszsz…1 

- Szszsz…1 

- Szszsz…1 

 Słabiej wieje wietrzyk- 

ciszej mówią wierszyk: 

- Szszsz…2 

- Szszsz…2 

- Szszsz…2 

  

1.    głośno, 2- cicho 

 

11. Karty pracy "Leśne zwierzęta" według instrukcji 

 

 

12. Praca plastyczna "Wiewiórka", wydzieranka połączona z 

dorysowanymi przez dziecko elementami leśnej przyrody. Ogon 

wiewiórki można wykleić włóczką, krepiną, frędzelkami. 

 

Praca plastyczna 

  
 

 

 



 

 

 

 

 



 

Policz sylaby w nazwach zwierząt. 

 

 

 



 

 

Połącz zwierzę z jego przysmakiem. 

 

 



Las liściasty 

 

 

 

Las iglasty 

 

 

 

 



Dąb 

 

 

 



 

Kasztanowiec 
 

 

 

 



 

 

Klon 

 

 

 



Sosna 

 

 

 

 



 

 

Świerk 

 

 


