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• Zabawa ruchowa Taniec drzew. 

 

Nagranie spokojnej melodii – załącznik. 

R. podczas nagrania spokojnej muzyki pokazuje ruchy do naśladowania i je komentuje. 

Drzewa powoli rosną – dzieci kucają, podnoszą się z rękami uniesionymi nad głową                      

i z połączonymi dłońmi. 

Drzewa poruszają gałęziami – dzieci opuszczają ręce, lekko odchylają je na boki                  

i obracają dłonie w nadgarstkach. 

Wiatr przechyla małe drzewka – dzieci przechylają się w jedną i w drugą stronę. 

Wyrosła piękna korona drzewa – dzieci unoszą w górę ręce i lekko nimi poruszają. 

Drzewa tańczą na wietrze i pochylają się do słońca – dzieci wznoszą ugięte lekko               

w łokciach ręce i łączą koniuszkami palców (tworzą koronę drzewa), skręcają się lekko               

w prawo i w lewo, pochylają i prostują w rytm muzyki. 

 

 

   

 

• Zabawa Jak spędzać czas wolny w lesie? 

 

Dziecko kończy zdanie lub pokazuje ruchem jego zakończenie:  

W lesie można… (obserwować przyrodę, fotografować ją i filmować, wsłuchiwać się  

w śpiew ptaków, odpoczywać, uprawiać sport, zbierać owoce leśne, wąchać kwiaty). 
 

• Oglądanie filmu przyrodniczo-edukacyjnego Co to jest las? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

 
 

Rodzic prosi, aby dzieci obejrzały film i powiedziały, o czym opowiada. 

 

 

• Zabawa dźwiękonaśladowcza z elementem ruchu – Ptaki w lesie. 

R. naśladuje odgłosy, jakie wydają ptaki w lesie: sowy (u-hu), dzięcioły (stuk, 

puk)               i kukułki (ku-ku). Następnie dzieci powtarzają te odgłosy. Dzieci 

poruszają się lekko jak ptaki, wykonują ramionami ruchy przypominające 

machanie skrzydłami. R. podaje nazwę ptaka, a dzieci naśladują jego odgłos. 

 

• Oglądanie grzybów 

Dzieci oglądają atlas grzybów, podają nazwy znanych grzybów jadalnych: maślaki, kurki, 

borowiki, koźlarze. Porównują ich wygląd: kształt, kolor. Dzielą na jadalne i trujące 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs


(muchomory). R. rozmawia z dziećmi o prawidłowym zbieraniu grzybów jadalnych                   i 

o walorach estetycznych wszystkich grzybów. 
 
 
 

                                             GRZYBY JADALNE 
 

            
                 Maślak zwyczajny                                              Kurka 

 

             

 
                        Borowik                                                          Koźlarz 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     GRZYBY TRUJĄCE 

 

             
      Muchomor czerwony                              Muchomor sromotnikowy 

 

          
             Borowik szatański                                       Strzępiak ceglasty 

 
 



 

• Wykonanie pracy plastycznej Grzybki z warzyw. 

 

Dla każdego dziecka: ćwiartki ziemniaka lub pomidora i plastry pietruszki, zielone liście 

pora, selera lub natki, pasta do zębów, papierowy talerzyk.  

Dzieci układają na talerzyku grzyby – kapelusz z połówki ziemniaka lub pomidora (białe 

kropki robią pastą do zębów), a ogonki z kawałka pietruszki. Pracę ozdabiają zielonymi 

listkami.  

 

Warto uwrażliwić dzieci na fakt, że trzeba szanować roślinność, która nas otacza, i nie wolno 

niszczyć jej bez potrzeby. 
 


