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Temat: Wypoczynek w lesie i nad wodą 
 
 

 

• Ćwiczenia oddechowe „Rybki w wodzie”. 

Słoik z wodą, słomki, małe kawałki papieru w kształcie rybek. 

Dzieci za pomocą słomek umieszczają papierowe rybki w wodzie (słoiku z 

wodą). Mogą przenieść tam kilka rybek. 

 

 

• Zabawa twórcza „Co słychać w lesie?” Załącznik. 

Nagranie muzyki relaksacyjnej (odgłosy lasu i śpiewu ptaków),  

Dzieci kładą się na plecach i przez krótki czas w ciszy słuchają odgłosów lasu. 

Następnie przeciągają się, siadają i odpowiadają na pytania rodzica:  

Co słychać w lesie?  Co dzieje się w lesie? 

 

• „Jestem drzewem” – zabawa dramowa.  

Dzieci interpretują ruchem i gestem opowiadanie czytane przez rodzica 

wcielając się w rolę drzewa: 

Wyobraź sobie, że jesteś malutkim drzewkiem. Zasadziły je dzieci tuż na skraju 

lasu. Drzewo rosło powoli przez wiele, wiele lat. Wiatr poruszał delikatnie jego 

listkami. Czasami, kiedy był w złym humorze, wiał z ogromną siłą i wtedy 

drzewo wyginało się na wszystkie strony, gałęzie pochylały się mocno, raz w 

jedną, raz w drugą stronę. Drzewo najbardziej lubiło, kiedy padał na nie mały, 

delikatny deszczyk. Z radości wznosiło gałązki wysoko, wysoko i zdawało się, 

że jest coraz wyższe i wyższe.  

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci opowiadają o swoich odczuciach, kiedy 

były drzewem.  

 

• Bajka edukacyjna „Las”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdF68pqNsvQ 

 

 

• Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta leśne”. 

Obrazki zwierząt leśnych (dzika, lisa, wilka itp.) i innych (żyrafy, słonia, kota 

itp.)  Rodzic prosi dziecko, aby zaznaczyło zieloną pętlą obrazki zwierząt 

żyjących na co dzień w lesie,  czerwoną pętlą – pozostałe obrazki zwierząt. Po 

wykonaniu zadania dzieci nazywają zwierzęta z obrazków. 

https://www.youtube.com/watch?v=zdF68pqNsvQ


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Karta pracy, cz. 2, nr 34 i 35 

Dzieci: 

- słuchają wiersza A. Widzowskiej Strażnicy przyrody, 

- odpowiadają na pytania dotyczące wiersza, 

- wskazują właściwe oraz niewłaściwe zachowania w lesie. 
 

• Praca plastyczna „Mój wymarzony las”. 

Dzieci malują swój wymarzony las (bez śmieci, ze zwierzętami). Technika 

dowolna: malowanie farbami, kredkami, wyklejanie z plasteliny itp.  



 

 

 
 


