
 Zabawa ruchowa Taniec drzew.  Nagranie spokojnej melodii 

https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec 

R. staje przed dziećmi stojącymi w rozsypce. 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?  

Dzieci siedzą wygodnie,  kończą zdanie lub pokazują 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). 

  Rysowanie bez odrywania kredki od kartki na temat: Drzewa. Kredki, 

obrazek drzew.(Załącznik nr 1) 

Dzieci próbują rysować po śladzie bez odrywania kredki od kartki. 

 Słuchanie opowiadania Dąb Olek (na podstawie opowiadania                                

P. Beręsewicza). Książka (s. 78–79) dla każdego dziecka. (Załącznik nr 2) 

 Jeden z najstarszych dębów w Polsce nazywa się Bartek. Rośnie sobie od 

prawie siedmiuset lat i jest już tak stary, że jego konary trzeba podpierać 

specjalnymi słupami. Kilku dorosłych mężczyzn musiałoby się złapać za ręce, 

żeby objąć jego gruby pień. Najmłodszy dąb w Polsce to dąb Olek. Trudno go 

jeszcze nawet nazwać drzewem – to takie dębowe niemowlę, kilka jasnozielonych 

listków przyczepionych cienką łodyżką do zeszłorocznego żołędzia, który na 

jesieni wpadł do przedszkolnego ogródka. Przeleżał w ziemi całą zimę i ledwie 

zdążył wykiełkować, a już znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Grupa 

Olka postanowiła zasadzić przy przedszkolu dwa krzaki ozdobnej leszczyny. 

Chłopcy i dziewczynki pracowicie wyrywali z ziemi uparte chwasty. Wszyscy, na 

czele z panią, uśmiechali się do słońca i soczystej zieleni, tylko Olek stał na 

uboczu, trochę naburmuszony. Miał nadzieję, że to jemu przypadnie zaszczyt 

https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec


wykopania dołków, tymczasem Marek z Piotrkiem chwycili łopaty i nie zamierzali 

wypuścić ich z rąk. Patrzył więc Olek ponuro, jak oddział ogrodników krząta się 

wśród przedszkolnych grządek, a potem sam bez zapału zabrał się za pielenie. 

Wyrwał kilka mleczy i już miał usunąć z ziemi następny chwast, kiedy jego uwagę 

zwróciła maleńka bezbronna roślinka, ledwie wystająca z czarnej ziemi. Kucnął 

nad nią i zmarszczył brwi z namysłem. – Patrzcie, to chyba dąb – powiedział. 

Maleńkie drzewko od razu stało się ulubieńcem dzieci. Obie leszczyny wkopano 

w innym miejscu, a wokół dąbka chłopcy zbudowali niewielką zagrodę z patyków, 

żeby nikt niechcący go nie rozdeptał. – Nazwijmy go „dąb Olek” – zaproponowała 

Ala. – W końcu kto uratował mu życie? Od tego czasu Olek urósł już o centymetr     

i wypuścił dwa nowe listki 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego opowiadania oraz ilustracji                       

w książce.  

R. zadaje dzieciom pytania: 

 − Co znalazł Olek w ogródku przedszkolnym?  

− Jak się nazywa najstarszy dąb w Polsce?  

− Jak się nazywa najmłodszy dąb w Polsce? 

 − Dlaczego ma takie imię? 

 − Dlaczego Olek był najpierw naburmuszony? 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

 • Spacer po najbliższej okolicy, oglądanie drzew – nazywanie drzew iglastych                    

i drzew liściastych. Oglądanie przez lupę kory różnych drzew. 

 • Mierzenie obwodu drzew za pomocą sznurka (odmierzanie, odcinanie – 

porównywanie, który sznurek jest dłuższy, który krótszy, który najdłuższy) oraz za 

pomocą liczby dzieci potrzebnych do objęcia drzewa. 

 Wyszukiwanie książek dotyczących lasu w domowej biblioteczce.  

Książki dotyczące lasu z kącika książki. R. prosi, aby dzieci odszukały książki 

dotyczące lasu. Mogą to być albumy przyrodnicze, bajki i baśnie. Dzieci wspólnie 

z R. oglądają książki i rozmawiają o znalezionych w nich ilustracjach (np. 

porównują prawdziwy wygląd i baśniowy). 

 Ćwiczenia słuchowe Drzewa.  

R. przypomina nazwy wybranych drzew, a następnie zadaje zagadki słuchowe: 

dzieli nazwę każdego drzewa rytmicznie (na sylaby) i prosi dzieci, by podały pełną 

nazwę, np. sos-na, to-po-la. 

 



 Zabawa paluszkowa Idzie, idzie jeż… 

 
Idzie, idzie jeż  
–  ten przedziwny zwierz.                                                                                  
Nóżkami tup, tup,       
i pod listek – siup!                                         

Dzieci: 
palcami obu rąk naśladują 
drobne ruchy chodzenia, 
palcami obu rąk stukają w podłogę, 
obie dłonie nakładają na siebie,  jedna 
pod drugą 
                                                                                                                                 

                                                                     

 Quiz z języka angielskiego – zaznacz prawidłową odpowiedź 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langu

age_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_mb727098he 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice  

Dziękuje Wam za trud i zaangażowanie, jakie włożyliście w zdalne nauczanie Waszych 

dzieci. Doceniam Wasze wsparcie i poświęcony czas. Dziękuje za wyrozumiałość                                

i cierpliwość. Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele. 

Kochane Krasnoludki  

Dziś wspominam to z podziwem i dziękuje sercem całym, że tak wiele włożyliście pracy 

w edukacje zdalną. Choć nie mogłam was zobaczyć i przytulić osobiście, to tęskniłam 

oczywiście. Teraz życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji. 

Wasza Pani Emilia 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 



Załącznik nr 2



 



DYPLOMY



 


