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

DATA: 12.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Wycieczka do lasu 

Cele ogólne  

 utrwalanie nazw drzew i zwierząt leśnych, 

 uwrażliwianie na konieczność dbania o zasoby przyrody.  

Cele operacyjne  

Dziecko:  

 nazywa wybrane drzewa w lesie i wymienia nazwy zwierząt żyjących w lesie, 

 wspólnie z rodzicami sadzi drzewo 

 

 I CZĘŚĆ DNIA 

 Ćwiczenie grafomotoryczne Las iglasty/las liściasty. 

Będą nam potrzebne: kartka z wykropkowanym wzorem igieł na gałązce drzewa 

iglastego i szarym konturowym rysunkiem liścia z drzewa liściastego, ołówek, 
kredki. 

Dziecko poprawia wykropkowane igły na rysunku gałązki drzewa iglastego 

i narysowany cienką, szarą linią liść drzewa liściastego. Następnie koloruje 

wykonaną pracę. Może dorysować elementy według własnego pomysłu. 
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 Zabawa matematyczna Leśne rytmy. 

Będą nam potrzebne po 5 obrazków przedstawiających: wiewiórkę, sowę, 
muchomora, zająca.  

Rodzic prezentuje dziecku ciąg obrazków (np. obrazki: wiewiórki, sowy, 

wiewiórki, sowy, wiewiórki, sowy…). Prosi, aby dziecko podpowiedziało mu, co 

powinno być dalej. 
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II CZĘŚĆ DNIA 

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

(4-latki). 

 Wycieczka z rodzicami do lasu.  

Podczas wycieczki do najbliższego lasu (lub większego zbiorowiska drzew) 

rodzic może zaproponować następujące aktywności: 

− każda para (rodzice/rodzic i dziecko) znajduje swoje drzewo, do którego się 

przytula, − chętne dzieci mogą omówić wygląd wybranego drzewa (mogą to robić 

samodzielnie lub pod kierunkiem rodzica.),  

− dziecko opowiada rodzicom, jakie zwierzęta można spotkać w lesie,  

− Każda rodzina wymyśla zabawne hasło zachęcające do dbania o las, 
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 − przedstawiciel każdej rodziny ustawia się na umownej linii startu i biegnie do 

wyznaczonego punktu; wygrywają ci, którzy wrócą najszybciej do punktu 

wyjścia,  

− jeśli pogoda pozwoli, można w lesie urządzić piknik. 

 

 Quiz ekologiczny „Przedszkolak w lesie”.  

Będą nam potrzebne obrazki: z uśmiechniętą buzią i ze smutną buzią dla każdej 

pary.  

Rodzice/rodzic razem z dzieckiem tworzą/tworzy parę.  Jedno z rodziców  rozdaje 

każdej parze obrazki buź. Następnie wypowiada kolejne zdania. Jeśli rodzice 

i dzieci uważają, że zdanie jest prawdziwe, pokazują obrazek z uśmiechniętą 

buzią; jeśli zdanie jest fałszywe – obrazek ze smutną buzią.  

Przykłady zdań: 

 W lesie wolno krzyczeć.  

 W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy rośliny.  

 W lesie można obserwować przyrodę.  

 Osoba, która pilnuje lasu i jego mieszkańców, to leśniczy.  

 W lesie można rysować po drzewach. 

  

 Wspólne sadzenie drzewa. 

Będą nam potrzebne sadzonka drzewa, łopata. 

Dziecko wraz z rodzicem wspólnie sadzą drzewo w wyznaczonym miejscu 

w ogrodzie. 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  


