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Temat: Projekt – Las 

 
* Obrysowywanie liści techniką frotażu. 

 

Dla dziecka: kartka papieru, kredki świecowe lub suche pastele, liście. 

Dziecko ogląda  liście różnych drzew, dotyka  ich, określa, czy są gładkie, czy 

chropowate. Rodzic określa, z jakich drzew pochodzą te liście. Dziecko wybiera 

sobie dowolny liść i kładzie  go na stole. Następnie przykrywa kartką papieru, 

lekko przyciskając, obrysowuje kształt liścia i odtwarzają jego fakturę za 

pomocą kredek świecowych ułożonych bokiem lub suchych pasteli.  
https://www.youtube.com/watch?v=mlLAfdiZzLc  
 

 

* Ćwiczenia słuchowe Drzewa. 

 

Rodzic przypomina nazwy wybranych drzew, a następnie zadaje zagadki 

słuchowe: dzieli nazwę każdego drzewa rytmicznie (na sylaby) i prosi dziecko, 

by podało pełną nazwę, np. sos-na, to-po-la, brzo-za, li-pa, je-sion, mo-drzew. 
 

* Zabawa orientacyjno-porządkowa Spacer leśniczego. 

 

Krzesło, dzwonek.                                                                  

Rodzic jest leśniczym i siedzi na krześle. Dziecko naśladuje leśne zwierzęta                 

i spaceruje po pokoju  (lesie). Kiedy dziecko usłyszy dźwięk dzwonka, 

zatrzymuje się w bezruchu, a leśniczy wstaje i dogląda zwierząt. Kiedy leśniczy 

ponownie usiądzie na krześle, zwierzęta poruszają się po lesie. 

 

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


* Oglądanie owoców lasu. 

 

Owoce lasu: poziomki, jagody, maliny, jeżyny. Załącznik nr 1 - Owoce lasu. 

Rodzic pokazuje dziecku owoce lasu: maliny, poziomki, jagody i jeżyny. Dziecko 

ogląda owoce. Określają ich kolor, wielkość i ewentualnie smak. Nazywają je. 

 

 

* Ciasto owocowe – lepienie z plasteliny. 

 

 

 

Plastelina w różnych kolorach i kartka A4.          

Rodzic  mówi dziecku, że po powrocie z lasu mama zrobiła dwa ciasta: jedno                    

z jagód, drugie z malin. Zadaniem dziecka jest dobrać właściwe kolory 

plasteliny i stworzyć własne ciasto owocowe. 
 

* Zabawa paluszkowa Idzie, idzie jeż…  

                                                                  
Dziecko: 

Idzie, idzie jeż    palcami obu rąk naśladują drobne ruchy chodzenia, 

– ten przedziwny zwierz. 

Nóżkami tup, tup,    palcami obu rąk stuka w podłogę,  

i pod listek – siup!    obie dłonie nakładają na siebie, jedna pod drugą. 

 

 

 

* Zwierzęta leśne – wypowiedzi dzieci na podstawie obrazków. 

 

Obrazki zwierząt leśnych (lisa, wilka, wiewiórki, jeża, niedźwiedzia, dzika). – 

Załącznik nr 2 - Zwierzęta leśne. 

Rodzic trzyma obrazki zwierząt, a dziecko losuje jeden. Zadaniem dziecka jest 

nazwanie przedstawionego na obrazku zwierzęcia leśnego i opowiedzenie o nim 

(jak wygląda, jaki ma kolor). Zabawę można powtarzać do wyczerpania 

obrazków. 
 

 



* Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Jeż i lis. 

 

Grzechotka. 

Dziecko powoli porusza się na czworakach po pokoju jak jeż. Na hasło Rodzica.: 

Uwaga, lis!, jeż zwijają się w kulkę. Gdy Rodzic zacznie grać na grzechotce, 

dziecko–jeż może się poruszać po pokoju. 

 
 

* Słuchanie muzyki relaksacyjnej (odgłosów lasu i śpiewu ptaków).  

 

Nagranie muzyki relaksacyjnej (odgłosów lasu i śpiewu ptaków).  
https://www.youtube.com/watch?v=tWFttK-ezJI 

Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami, słucha muzyki relaksacyjnej. 

Na koniec Rodzic  pyta, dokąd przeniosła dziecko ta muzyka, z jakim miejscem 

mu się skojarzyła.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWFttK-ezJI

