
 

Dzień dobry dzieci. 

1.Gimnastyka ważna sprawa- zabawy ruchowe. 

Oczywiście należy poruszyć swoje ciało, aby mądrzej się myślało. Dzisiaj spróbujcie 
poćwiczyć ze świeżakami. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

2.Mały ekolog- zgaduj – zgadula 

Przygotujcie trzy kartoniki, na pierwszym napiszcie -1, na drugim-2, na trzecim-3. 
Rodzic czyta; dziecko uważnie słucha, po czym wskazuje prawidłową odpowiedź 
poprzez podniesienie kartonika z właściwą cyferką. 

 Kolega częstuje cię cukierkiem, zjadłeś cukierek, a papierek: 
1.rzucasz na trawę 
2.zakopujesz w piaskownicy 
3.wyrzucasz do kosza 
 Do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go: 
1.schowasz kartonik w lesie tak, aby go nie było widać 
2.zakopiesz kartonik w ziemi 
3.zabierzesz kartonik z powrotem do domu 
 W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż: 
1.można sobie zedrzeć gardło 
2.można wystraszyć zwierzęta 
3.można przestraszyć grzybiarzy 
• Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, więc: 
1.podejdziesz, aby go pogłaskać 

2.przepędzisz zwierzę 

3.będziesz się trzymał od lisa z daleka, a o spotkaniu poinformujesz dorosłych 

 Zwierzę, którego nie spotyka się w lesie, to: 
1.sarna 
2.jeż 
3.krowa 
 Ptak, który nie mieszka w lesie, to: 
1.dzięcioł 
2.łabędź 
3.sowa 

A teraz nieco trudniej- odpowiadacie pełnymi zdaniami na pytania rodzica. 
1. Jakie drzewa mogą rosnąć w lesie?/wymień trzy gatunki/ 
2. Co nam daje las? / wymień trzy korzyści/ 
3. Dla jakich zwierząt drzewa są domem? 
4. Kto opiekuje się lasem? 
5. Jakie zwierzęta można spotkać w lesie? 
6. Co zanieczyszcza powietrze? 
7. Jak nazywa się instytucja, w której oczyszcza się ścieki? Skąd pochodzą ścieki 
znajdujące się w oczyszczalni? 
8. Gdzie należy wyrzucać śmieci? Jakie kolory mają pojemniki do segregacji 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


odpadów? 
9. Co dzieje się ze śmieciami na składowisku śmieci? 
10.Co jest lepsze dla zdrowia człowieka oraz wszystkich roślin i zwierząt żyjących na 
Ziemi: -rower, czy samochód? Dlaczego? 
3.Gramy z zielone – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową 

Rozejrzyjcie się uważnie po swoim mieszkaniu i wyszukajcie jak najwięcej rzeczy w 
kolorze zielonym. Czy umiecie je policzyć? Udało się. Teraz powiedzcie rodzicom 
jakiego rodzaju są to rzeczy; do czego służą. 
 

3. Łamigłówki mądrej główki - krzyżówka inaczej 

Dlaczego inaczej, przygotujcie kartkę papieru, na której odwzorujcie rozwiązanie 
krzyżówki. 
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Następnie rodzic czyta hasła krzyżówki, a wy spróbujcie je odgadnąć, podzielcie 
dany wyraz na głoski, przeanalizujcie wszystkie okienka z literami i pomyślcie, w 
którym miejscu należy go wpisać; wówczas dorysujcie okienka z prawej lewej lub 
obu stron danej litery i wpiszcie brakujące litery. 

1.Rosną w nim różne drzewa 

2.Zwierzę z dużymi rogami 

3. Pora roku po zimie 

4.Skacze po lesie 

5. Są ozdobą ogrodów 

6. Miękka, leśna poduszka 

 

4.Zabawy ruchowe- w ramach przerwy między powyższymi aktywnościami 

 Rzucamy szyszkami – dzieci na niby spacerują po lesie, co pewien czas na 
hasło: “Szyszka”podnoszą szyszkę i rzucają nią z dużym zamachem jak najdalej. 
 Przedzieramy się przez leśne zarośla - dzieci poruszają się na czworakach 
między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas prostują się i maszerują do przodu. 



 Toczymy zwalony pień - dziecko jest przewróconym przez burzę pniem 
drzewa - leży na podłodze, rodzic delikatnie turla pień w różnych kierunkach. Po 
chwili następuje zamiana ról. 
 Piłujemy drzewo – dziecko i rodzic stają twarzami do siebie. Podają sobie ręce 
i naprzemiennie przeciągają je do przodu i tyłu, w równoczesnym pochylaniem i 
odchylaniem tułowia - naśladują piłowanie drzewa. 

 

5.,,Lis i lornetka’’- słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej 

Przedszkolaki bardzo lubią wycieczki. Odwiedziły już zoo, ogród botaniczny i 
Muzeum Lalek. Tym razem grupa Ady wybrała się do lasu na lekcję przyrody, bo 
nauka w terenie jest znacznie ciekawsza niż zwykłe opowieści. Dzieci koniecznie 
chciały obejrzeć paśniki dla zwierząt. W świecie zwierząt nastąpiło wielkie 
poruszenie. 

– Schowajcie się! – krzyknął płochliwy zając. – Idą tu małe człowieki! 

– Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – poprawiła go łania, spokojnie przeżuwając 
młode pędy drzew iglastych. 

– Na pewno zaatakują kijkami nasze mrowiska! – pisnęły przerażone mrówki. – 
Kiedyś wielki, dwunożny człowiek podeptał nasze całe królestwo! 

– Pobiegnę wywęszyć, jakie mają zamiary – oznajmił lis i ruszył przed siebie, 
wymachując puszystą kitą. 

– Boimy się hałasu – pisnęły zajączki, tuląc się do uszatej mamy. 

– Tydzień temu ludzkie istoty zostawiły w lesie pełno śmieci: puszki, sreberka po 
czekoladzie i butelki! – krzyknął oburzony borsuk. – Chyba nie wiedzą, że kiedy 
słońce rozgrzeje zbyt mocno szklaną butelkę, to może wywołać pożar lasu! 

– To straszne! – oburzyła się wiewiórka. – Zaraz przygotuję pociski z orzechów i 
będę nimi rzucać. Pac! Pac! W tej samej chwili zza drzew wyłonił się jeleń i 
dostojnym krokiem zbliżył się do paśnika. 

– Witam państwa – przywitał się. – Słyszałem, że boicie się ludzi. Powiem wam, że 
bać się należy myśliwych, którzy mają strzelby, ale nie ludzkich dzieci, bo one mają 
dobre serca. 

– Tiuu, tiuu! My znamy te maluchy! – odezwały się ptaki. – Zimą sypią dla nas 
ziarenka i szykują słoninkę w karmnikach, żebyśmy nie zamarzły z głodu. 

Nadbiegł zziajany lis i, łapiąc oddech, wysapał: 

– Kochani, nie ma się czego bać! Te człowieki to bardzo miłe stworzenia. 

– Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – po raz drugi odezwała się łania. 

– No dobrze, ludzie. Duże stworzenie w spódnicy mówiło do nich „moje kochane 
przedszkolaki” czy jakoś tak... Urządzili sobie piknik na polanie, a potem posprzątali 
wszystkie śmieci. Na trawie nie został ani jeden papierek po kanapkach, ciastkach i 
cukierkach. Wszystkie butelki po sokach i pudełeczka po jogurtach wyrzuciły na 
parkingu do wielkiego kosza na śmieci. 

– A nie krzyczały? – szepnęły wciąż wystraszone zajączki. 

– Ależ skąd! One dobrze wiedziały, że w lesie trzeba być cicho, żeby nas nie płoszyć. 

– O! To znaczy, że szanują nas i las – powiedziała do rymu pani zającowa. 



– Szanować las najwyższy czas! – odpowiedziały chórem zwierzęta. 

Tego dnia dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone. Nauczycielka pochwaliła 
wszystkie za to, że w lesie zachowywały się tak, jak należy: nie hałasowały, nie 
niszczyły mrowisk i norek, nie zrywały żadnych roślin bez zgody pani i pięknie 
posprzątały po zakończonym pikniku. 

– A może narysujecie to, co najbardziej zapamiętaliście z dzisiejszej wycieczki? 
Zrobimy wystawę o lesie. 

– Tak! Chcemy! 

– Ja namaluję wiewiórkę – ucieszyła się Zuzia. 

– I ptaszki. 

– A ja narysuję mech – postanowił Jacek. 

Pani rozdała dzieciom kartki, kredki i farby. Sama też postanowiła coś narysować. 
Powstały prawdziwe dzieła sztuki: drzewa iglaste oświetlone słońcem, wiewiórka, 
ślady kopytek, zielona polana i ptaszki na gałęziach. Jacek narysował czarną plamę i 
oznajmił wszystkim, że to jest nora niedźwiedzia. Ada narysowała lisa trzymającego 
w łapkach jakiś dziwny przedmiot. 

– Co to jest? – zapytała Kasia. 

– To jest lis – odpowiedziała Ada, chociaż uznała, że bardziej przypomina psa niż 
lisa. 

– A co on trzyma? 

– Lornetkę – odpowiedziała Ada. 

– Lornetkę? Przecież lisy nie używają lornetek – stwierdził Piotrek. – Nie widziałem 
tam żadnego lisa. 

– A ja widziałam – odparła Ada. – Cały czas nas podglądał! 

– Naprawdę? 

– Naprawdę. Ciągle nas obserwował, a zza drzewa wystawała jego ruda kita. 

– To dlaczego nam nie powiedziałaś? 

– Nie chciałam go spłoszyć. Widocznie sprawdzał, czy umiemy się dobrze zachować 
w lesie. 

– Pewnie, że umiemy! – stwierdził Piotrek. 

Nauczycielka zebrała wszystkie obrazki i przyczepiła je do specjalnej tablicy. 

– Jaki tytuł nadamy naszej wystawie? – zapytała dzieci. 

Było wiele propozycji, ale najbardziej spodobał się wszystkim pomysł Ady: „Czas 
szanować las”. Jednak największe zdziwienie wywołał rysunek nauczycielki. 

– Dlaczego pani powiesiła pustą kartkę? – zdziwiły się dzieci. 

– Ona nie jest pusta – uśmiechnęła się tajemniczo pani. 

– Przecież pani nic nie narysowała... 

– Narysowałam w wyobraźni. Mój rysunek przedstawia leśną ciszę. 

Oj, nasza pani zawsze nas czymś zaskoczy! 

6.Rozmowa na temat opowiadania. 



− Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie? 

− Dlaczego zwierzęta bały się dzieci? 

− Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis? 

− Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola? 

− Kogo narysowała Ada? Dlaczego? 

− Co narysowała pani? Co przedstawiał jej rysunek? 

− Dlaczego należy tak się zachowywać? 

7.Las pachnie żywicą - ćwiczenia oddechowe 

Dziecko stoi naprzeciw otwartego okna. Wykonuje długi wdech nosem, a następnie 
wydech powietrza ustami(potarzamy kilkakrotnie). 

6.Ziemia, woda, powietrze– zabawa wyrabiająca szybką reakcję na dany sygnał; 
dziecko przyjmuje swobodną postawę ciała, rodzic wymienia hasła, dziecko 
wykonuje odpowiednie ruchy: 

− Na hasło: Ziemia – dotyka dłońmi podłogi, jednocześnie przykucając. 

− Na hasło: Woda – chwyta się dłońmi za kolana. 

− Na hasło: Powietrze – wskazuje przestrzeń nad głową. 

Rodzic podaje hasła w różnej kolejności. Jeśli dziecko się pomyli dziecko, zamiana 
ról; jeśli rodzic się pomyli ponowna zamiana ról itd. 

 

Wiem, że świetnie sobie poradziliście ze wszystkimi zadaniami! Teraz na pewno 
każdy z Was jest prawdziwym ekologiem i przyjacielem Ziemi! 

 Na zakończenie tygodnia mam dla Was super wyjątkowe zadanie tylko dla 
prawdziwych Zuchów! Posprzątajcie swój pokój stosując zasady segregacji odpadów. 
Sprawicie tym wielką przyjemność naszej planecie oraz swoim kochanym mamom 
☺ Powodzenia! 

 


