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Echo w lesie? 
 

 

 

 

  

 

 

Zabawa poranna: 

Zabawa pt. Bileciki 

Mam dwa bileciki, (pokazujemy dwa palce) 

idę, więc do kina. (maszerujemy) 

Lecz w drodze do kina (maszerujemy) 

cosik mnie wygina. (wyginamy się) 

To jest nowy taniec (ruszamy się na boki) 

małego pingwina. (obracamy się starając się mieć złączone nogi; ręce 

przylegają do boków; 

dłonie odchylamy na boki rozpościerając palce). 

 

 



 

1.Zapraszam do zobaczenia filmiku o pięknych ptakach z Polski: 

https://www.youtube.com/watch?v=oguIuY0sSII 

2. Zabawa dydaktyczna „Dobrze czy źle?” 

Przykładowe pytania: 

W lesie można hałasować? 

W lesie nie wolno śmiecić? 

W lesie można deptać grzyby? 

Czy w lesie można jeździć autem, motorem? 

W lesie można zbierać patyczki, które leżą połamane przez wiatr? 

W lesie można stawiać pułapki? 

W lesie można rozbić namiot i przenocować? 

Budowa ptaka 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oguIuY0sSII


3. Praca plastyczna pt. „Nasze polskie ptaki” 

Poniżej przesyłam przykładowe prace z ptakami. Zachęcam do wykonywania prac 

plastycznych. 

Filmik jak zrobić bociana: https://www.youtube.com/watch?v=aEuv2CgQvPI 

Ptaki z rolek po papierze toaletowym: https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/ptaki-z-rolek/ 

Ptaszek gil zimą: https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1461-gile-zimowe-ptaki 

Gołąbek: https://stylowi.pl/7944709 

Papierowe jaskółki: https://wczesnoszkolni.pl/pory-roku/jaskolka-z-papieru 

Tekturowa kaczka: https://karolowamama.blogspot.com/2019/04/tekturowa-kaczuszka.html 

Sikorka i sroka: https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/447-sikorka-i-sroka 

Puchacz: http://samarobie.pl/jesienny-stroik-w-szkle/_mg_1654np-2/ 

4.Zabawa pt. „Gimnastyka” 

Prawa noga, wypad w przód, 

a rękoma zawiąż but. 

Powrót, przysiad, dwa podskoki, 

w miejscu bieg i skłon głęboki. 

Wymach rąk w tył i do przodu 

Już rannego nie czuć chłodu. 

Jak wykonać: 

Dzieci inscenizują ruchami treść wierszyka/piosenki. 

Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę, 

Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę, 

A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie zawiązywania buta, 

Powrót – powrót do pozycji zasadniczej, 

Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma, 

Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu, 

W miejscu bieg – bieg w miejscu, 

I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg, 

Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu, 

I do przodu – wysunięcie rąk do przodu, 

Już rannego nie czuć chłodu – postawa wyprostowana. 

https://www.youtube.com/watch?v=aEuv2CgQvPI
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/ptaki-z-rolek/
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1461-gile-zimowe-ptaki
https://stylowi.pl/7944709
https://wczesnoszkolni.pl/pory-roku/jaskolka-z-papieru
https://karolowamama.blogspot.com/2019/04/tekturowa-kaczuszka.html
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/447-sikorka-i-sroka
http://samarobie.pl/jesienny-stroik-w-szkle/_mg_1654np-2/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Zabawy przy piosence "Las" (sł: P. Brylski, muz. + śpiew B. Dzikowski) 

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

 

Las jest strasznie stary, 

żyje swoim życiem, 

poskręcane drzew konary kryją tajemnicę. 

W lesie nigdy nie wiem, co się zaraz stanie. 

Za kolejnym każdym drzewem czai się nieznane. 

Refren: 

Las, straszny las, 

czym zaskoczy dzisiaj nas? 

Nie wiadomo, co przyniesie 

Spacer po prastarym lesie. x2 

Ciągle gdzieś w oddali jakiś cień przemyka, 

skrada się między drzewami, pojawia i znika. 

Lecz ten potwór z lasu nie zrobi nic złego, 

chce się od czasu do czasu bawić w chowanego. 

Refren x2 

Kiedy nie wiadomo, co się może zdarzyć, 

może stać się to, co komu się tylko wymarzy. 

Chcę po lesie biegać, za drzewami chować 

i się wcale lasu nie bać, bo las to przygoda! 

 

 

 

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


 

 

 

  

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


