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Środa 14.04.21r. 

Jak bezpiecznie chodzić 

po lesie? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na powitanie taniec "Zygzak". 
 https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs   

  

 

Zabawa ruchowa z piosenką  LAS – Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4    

 

2. Wysłuchanie opowiadania Z. Staneckiej pt. "Basia i wyprawa do lasu" - 

rozmowa na temat zwierząt mieszkających w lasach oraz niebezpieczeństw z 

tym związanych. 

 

Chrup, chrup! –pod stopami zachrzęściły im szyszki. –Zaraz poszukamy twoich 

kuzynów –szepnęła Basia do siedzącego w koszu Miśka Zdziśka. –Coś Ty! W 

tym lesie nie ma niedźwiedzi –powiedział Janek, ale na wszelki wypadek 

obejrzał się za siebie. –A wilki? –Basia przysunęła się do niego trochę bliżej. –

Myślisz, że tu są wilki? –Nie wiem. Antek mówił, że jak był w górach, to 

słyszał wycie, ale wcale się nie bał. Nic a nic. –Janek umilkł iw ciszy, jaka 

zapadła, Basia usłyszała bicie własnego serca. Łup, łup! –waliło jak oszalałe. Po 

chwili oprócz niego usłyszała coś jeszcze. Szum wiatru w gałęziach, trzask 

pękających gałązek i szelest opadających na ziemię liści. I jeszcze ptaki. 

Tirit, tirit! –zaświergotało nad ich głowami. Tju, tju, tju! –echo rozniosło 

czyjeś śpiewane nawoływanie. A gdzieś dalej w lesie rozległ się rytmiczny 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4
https://przedszkole.iq.pl/zdjecia_info/2494.jpg


stukot: łup, łup, łup! Łup, łup, łup!  

–Słyszycie dzięcioła? –spytała Mama, która nadeszła nie wiadomo kiedy 

ścieżką od strony parkingu. Basia aż podskoczyła na dźwięk jej głosu. –Jest 

tam. –Mama wskazała między drzewa. Wysoko na suchej sośnie siedział biało-

czarny ptak z czerwonym łebkiem i walił w pień dziobem. –Po co on to robi? 

Nie boli go od tego głowa? –wyszeptała Basia. Mówiła półgłosem, bo bała się, że 

dzięcioł odfrunie, jeśli zapyta zbyt głośno. –Wyławia robale –wyjaśnił też 

szeptem Janek. –Nie robale, tylko owady –poprawiła go Mama. (...)  

 

Rodzic zadaje pytania:  

-Jakie zwierzęta spotkała w lesie Basia?  

-Jakie zwierzęta wy spotkaliście, gdy byliście w lesie? 

 -Jak się wtedy zachowaliście? 

 Rodzic zwraca uwagę na konieczność właściwego zachowania się w lesie. 

 

3. Grzybki” –zabawa paluszkowa.  

 

W lesie grzyby sobie rosły.           Dłoń zaciśnięta w pięść. 

Nagle wszystkie się podniosły.      Dłoń otwarta. 

Ujrzały zająca.  

Wszystkie się schowały.               Dłoń zaciśnięta w pięść.  

Tylko nie ten mały.                           Mały palec wyprostowany, reszta   

                                                           zaciśnięta w pięść.  

Przyszedł zając, ugryzł go.             Mały palec wyprostowany, reszta   

                                                           zaciśnięta w pięść, druga dłoń          

                                                             szczypie mały palec.  

Wszystkie grzyby mówią, sio!        Machanie dłonią. 
 

4. Poznanie domów leśnych zwierząt z wykorzystaniem filmu "Gdzie ja 

mieszkam".  

https://www.youtube.com/watch?v=wHULR5Q9xXw 

5. Zabawa dydaktyczna ,,Dokończ zdanie” 

Rodzic rozpoczyna zdanie ,dziecko powtarza początek zdania i samodzielnie 

kończy: 

-,,Nora to........mieszkanie lisa” 

-,,Dziupla to ......mieszkanie wiewiórki” 

-,,Gniazdo to......mieszkanie ptaka” 

-,,Mrowisko to....mieszkanie mrówki” 

https://www.youtube.com/watch?v=wHULR5Q9xXw


-,,Cały las to........mieszkanie sarny, dzika” itp. 

-,,Dzik mieszka w........dużym lesie” itp. 
 

6. Zabawa zręcznościowa z elementami liczenia "Spadające szyszki". 

Dziecko rzuca do celu dowolne elementy (np. klocki) imitujące szyszki zgodnie 

ze wskazaną przez rodzica liczbą. 

 

7. Zabawa doskonaląca koncentracje uwagi "Prawda-fałsz". 

Rodzic czyta zdanie a dziecko klaszcze kiedy usłyszy zdanie prawdziwe, 

natomiast podskakuje kiedy zdanie nie jest zgodne z prawdą. 

 

Na sośnie rosną jabłka. 

Niedźwiedzie chodzą w czapkach. 

Lisy mają rude ogony, a wiewiórki kraczą jak wrony. 

Gdy wiatr wieje, szumią drzewa. 

Motyl w górze cicho śpiewa. 

Dzięcioł dziobem głośno stuka, bo korników sobie szuka. 

Jeże futra grube mają, a kukułki wciąż kukają. 

W lesie można zrywać wszystko i rozdeptać też mrowisko. 

sarna bardzo jest płochliwa, lubi także jeść warzywa. 
 

8. Zabawa z leśną piosenką - LAS LAS  

https://www.youtube.com/watch?v=IzMAh-zM9pA 

 

9. Zabawa słuchowo – artykulacyjna: 

Rodzic  mówi wierszyk, a dziecko w tym momencie syczy jak wąż. 

Idzie wąż wąską dróżką (dziecko porusza się jak wąż i syczy) 

Nie porusza żadną nóżką (--------------------------------) 

Poruszałby gdyby mógł (---------------------------------) 

Lecz wąż przecież nie ma nóg (---------------------------) 

 

10. Ćwiczenia słownikowe "Leśne zwierzęta". 

Rodzic wymienia nazwy leśnych zwierząt dzieląc je na sylaby lub na głoski, a 

dziecko wypowiada usłyszaną nazwę. Następnie liczy liczbę sylab. 

 

 

11.Praca plastyczna "Sowa"- kolorowanie i wyklejanie kolorowanki kuleczkami 

z plasteliny. Można też wyciąć sowę z gazety. 
  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzMAh-zM9pA


 

 

 

 

 



 



 

 



Proszę pociąć i układać samodzielnie, nazywająć zwierzęta. 

 

 

 



 

 



 



 

 


