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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 09.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Spacer po lesie 

Cele główne 

• wzbogacanie wiedzy dotyczącej lasu,  

• gromadzenie zasobu słownictwa czynnego.  

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• wypowiada się na temat lasu,  

• odpowiada na pytania dotyczące filmu. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 Zabawa ruchowa Taniec drzew.  

Będzie nam potrzebny odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii.  

Rodzic staje przed dzieckiem . Podczas nagrania spokojnej muzyki pokazuje 

ruchy do naśladowania i je komentuje.  

• Drzewo powoli rośnie – dziecko kuca, podnosi się z rękami uniesionymi nad 

głową i z połączonymi dłońmi.  

• Drzewo porusza gałęziami – dziecko opuszcza ręce, lekko odchyla je na boki  

i obraca dłonie w nadgarstkach. 

• Wiatr przechyla małe drzewko – dziecko przechyla się w jedną i w drugą stronę.  

• Wyrosła piękna korona drzewa – dziecko unosi w górę ręce i lekko nimi porusza.  

• Drzewo tańczy na wietrze i pochyla się do słońca – dziecko wznosi ugięte lekko 

w łokciach ręce i łączy koniuszki palców (tworzy koronę drzewa), pochyla się 

lekko w prawo i w lewo, pochyla i prostuje się w rytm muzyki. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 1. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki). 

 

 Rysowanie bez odrywania kredki od kartki na temat: „Drzewa”.  
Będą nam potrzebne: kredki, arkusz brystolu.  
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Rodzic przygotowuje na arkuszu wzór przedstawiający schematycznie rząd drzew 

(pień i korona) połączonych na dole linią falistą. Dziecko  podchodzi i próbuje 

rysować po śladzie bez odrywania kredki od kartki. 

 Oglądanie filmu Spacer po lesie 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4 

Rodzic prosi, aby dziecko obejrzało film i powiedziało, o czym opowiada. 

 Rozmowa na temat filmu.  
Rodzic zadaje dziecku pytania i polecenia związane z filmem. 

 Wymień skarby lasu, jakie znasz. (Drzewa, owoce, zwierzęta)?.  

 Co oznacza określenie: drzewostan? (Wszystkie drzewa).  

 Które drzewo jest królową polskich drzew? (Sosna). 

 Czy jadłeś kiedyś owoce leśne, np.: jagody, jeżyny, maliny, poziomki, 

borówki?  

 Jak należy zachowywać się w lesie? (Cicho, nie śmiecić, nie palić ognisk). 

 

 Zapisywanie na siatce pytań, zwrotów, określeń, nazw, które występowały 

w filmie (poszerzających wiedzę dziecka). Wykonanie rysunku. 

 

 Zabawa popularna „Grzybek”. 

W zabawie mogą brać udział inni domownicy. 

Będą nam potrzebne: opaska do zasłonięcia oczu, chusta animacyjna.  

Rodzic zasłania dziecku oczy, opaską.  

Rodzic wyklaskuje: To jest grzybek, grzybek nasz. Pod kapelusz chowa twarz. 

Kapelusz ma taki wielki, aż schował twarz. Rodzic zakrywa chustą animacyjną  

dziecko, które staje w środku koła na jednej nodze – udaje, że jest grzybkiem. 

Gdy rodzic skończy recytować, dziecko odsłania oczy, zastanawia się, kto jest 

grzybkiem, i podaje jego imię. Jeśli zgadnie, podaje zadanie ruchowe dla 

domownika. Jeśli się pomyli, wtedy osoba znajdująca się pod chustą, daje mu 

zadanie ruchowe (np.: podskoki, pajacyki, skłony, przysiady). 

 Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – „Drzewo do drzewa”. 

Będą nam potrzebne :gałązki/liście drzew iglastych i drzew liściastych, krzewów, 
np. jałowca, lub plastikowe gałązki, lupa.  

Dziecko dokonuje obserwacji: ogląda gałązki/liście, dotyka ich, ogląda pod lupą, 

podaje ich strukturę/kolor. 

 Oglądanie atlasu grzybów. 

Dziecko ogląda atlas grzybów, podaje nazwy znanych grzybów jadalnych: 

maślaki, kurki, borowiki, koźlarze. Porównuje ich wygląd: kształt, kolor. Dzieli 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4
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na jadalne i trujące (muchomory). Rodzic rozmawia z dzieckiem o prawidłowym 

zbieraniu grzybów jadalnych i o walorach estetycznych wszystkich grzybów. 
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 Wykonanie pracy plastycznej „Grzybki z warzyw”. 

Będą nam potrzebne: ćwiartki ziemniaka lub pomidora i plastry pietruszki, 

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

Dziecko układa na talerzyku grzyby – kapelusz z połówki ziemniaka lub 

pomidora (białe kropki robi pastą do zębów), a ogonki z kawałka pietruszki. Pracę 

ozdabia zielonymi listkami. 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

 


