
 Wakacje w lesie

Cele główne
• rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
• określanie liczebności zbioru bez liczenia,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie orientacji przestrzennej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• liczy dźwięki, układa i rysuje odpowiednią liczbę sylwet jagód i poziomek,
• ocenia liczebność zbioru bez liczenia, posługując się pojęciami, dużo – mało,
• poprawnie wykonuje ćwiczenia,
• porusza się we wskazanym przez N. kierunku.

1. Ćwiczenia pamięci Piknik.
Obrazek lub zdjęcie przedstawiające rodzinę na pikniku w lesie, koc, koszyk, butelka po
wodzie mineralnej, plastikowy kubek, plastikowe jabłko   (załącznik nr 1)  
 Dzieciom oglądają obrazek przedstawiający rodzinę na pikniku w lesie. R. pyta, co przedstawia
obrazek i co to jest piknik i na czym polega,
Zwraca uwagę na przedstawione na obrazku przedmioty, które mogą być przydatne podczas
organizacji pikniku,dzieci wymieniają ich nazwy (koszyk, kubek, jabłko, butelka) itp.
R. ustawia na dywanie różne przedmioty,które mogą być potrzebne w zorganizowaniu pikniku. 
Dzieci zamykają oczy ,a R. chowa jeden przedmiot. Dzieci odgadują, czego brakuje.
Zabawę w zależności od możliwości dzieci można urozmaicić i chować nie jeden a kilka 
przedmiotów.
2.  Rozwiązywanie zagadek związanych z lasem.

Zagadka o lesie                                                                                                             

Sosnowy, dębowy,
stary lub młody
rosną w nim grzyby,
rosną jagody.

Zagadka o biedronce

W kropki ma spódnice,
lubi zjadać mszyce.

Zagadka o drzewie

Zieloną nosi koronę,
przed skwarem daje ochronę.

Zagadka o dziuplach

W pniach drzew ślicznie wyrzeźbione
okrąglutkie dziurki.



Mieszkają w nich dzikie pszczoły,
sowy i wiewiórki.

Zagadka o szyszce

Wietrzyk mną kolebie,
a gdy spadnę z drzewa,
daję wszystko z siebie.
Nasionka rozsiewam.

Zagadka o gnieździe

Jaskółka pod dachem buduje je z gliny,
a kaczka z niewielkich gałązek i trzciny,
zaś bocian na słupie, a nawet kominie
z ogromnych gałęzi buduje olbrzymie.

Zagadka o mrowisku

Idąc lasem ujrzał Romek,
na polanie dziwny domek,
nie niszcz domku tego kijem,
bo w nim skrzętny ludek żyje.

3. Zabawa ruchowa z elementem równowagi Bieg brzegiem morza.
Tamburyn.
Dzieci stoją w rozsypce. Przy dźwiękach tamburynu poruszają się w różnych kierunkach
– biegają po piaszczystej, nadmorskiej plaży. Na przerwę w muzyce stają na jednej nodze
i naśladują czyszczenie z piasku stóp – naprzemiennie jednej i drugiej.
Zajęcie 1. Wycieczka do lasu – zajęcie matematyczne.
•• Wprowadzenie.
N. zaprasza dzieci na wycieczkę do lasu, gdzie rosną bardzo smaczne jagody i poziomki.
Dzieci improwizują ruchem: maszerują, kierując się w stronę lasu, przedzierają się przez
gęste zarośla – odgarniają gałęzie, zatrzymują się – słuchają śpiewu ptaków, pokonują przeszkody
np. czołgają się pod nisko położonymi gałęziami, zatrzymują się i wdychają leśne
powietrze – wciągają powietrze nosem, a wydychają ustami, przeskakują przez kamienie,
dochodzą do leśnej polany.

•• Układanie na tkaninie odpowiedniej liczby sylwet jagód i poziomek.
Zielona tkanina, woreczek nieprzezroczysty, 4 łodyżki wycięte z zielonego papieru lub krepiny
i sylwety jagód (10 fioletowych kółek) lub poziomek (10 czerwonych kółek), kartoniki
z różną liczbą kółek (1–5) fioletowych i czerwonych.
R. umieszcza na tkaninie 4 sylwety zielonych łodyżek.  Ustawia obok tkaniny tacę, na której 
znajdują się wycięte z papieru kolorowego sylwety jagód i poziomek. Pokazuje ukryte w woreczku 
kartoniki z narysowanymi na nich kółkami w takich samych kolorach. Dziecko losuje kartonik, 
przelicza głośno znajdujące się na nich kółka (sylwety jagód lub poziomek), odkłada kartonik w 
wyznaczone miejsce, a następnie bierze z tacy odpowiednią liczbę kółek i układa je na wybranej 
łodyżce. R sprawdza poprawność wykonania zadania – dziecko liczy głośno sylwety jagód
lub poziomek, a wynik pokazuje na palcach.
•• Liczenie wygrywanych przez R. dźwięków. Zdejmowanie z tkaniny takiej samej liczby sylwet
jagód i poziomek.



Zielona tkanina, sylwety 4 łodyżek, 10 sylwet jagód, 10 sylwet poziomek, bębenek.
R. układa na tkaninie na łodyżkach po pięć sylwet jagód i poziomek. Zaprasza dzieci do
ich zbierania. Uderza w wolnym tempie w bębenek. Dzieci liczą dźwięki. Dziecko
podchodzi do tkaniny i zdejmuje z niej odpowiednią liczbę sylwet jagód lub poziomek.
•• Określanie liczebności zbioru.
5 sylwet jagód, 5 sylwet poziomek, dwie wstążki lub szarfy, bębenek.
R. układa na środku (w pewnej odległości od siebie) sali dwie obręcze. Wkłada do nich sylwety 
jagód i poziomek tak, aby ich liczba różniła się lub była taka sama. Gra na bębenku. Na przerwę w 
grze dzieci ustawiają się obok obręczy, w której jest więcej elementów lub stają między obręczami,
jeśli elementów jest tyle samo.
•• Liczenie i kolorowanie na kartkach odpowiedniej liczby sylwet jagódek lub poziomek.
Dla każdego dziecka kartka z narysowanymi na niej na środku sylwetami jagód
i poziomek
 Dziecko koloruje rośliny i owoce, liczy ile jest owoców na każdym krzaczku. Na dole kartki rysuje
tyle kółek ile jest owoców (poziomek i jagód) .

                                       Zestaw ćwiczeń ruchowych 
Trójkąt, koszyk, kolorowe chusteczki szyfonowe (dla każdego dziecka jedna chusteczka).
•• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Żabki.
Dzieci są żabkami. Kucają w rozsypce. Kładą chusteczki w różnych miejscach na dywanie,
kucają między nimi. Na hasło: Żabki skaczą, wykonują skok do najbliżej leżącej chusteczki.
Powtarzamy zabawę kilka razy.
•• Ćwiczenie z elementem pełzania – Most.
R. tworzy z nóg rozkrok, a dziecko przechodzi pod nogami rodzica,kilka razy. Następnie następuje 
zamiana ról.
•• Skrętoskłony –Trawa na wietrze.
Dzieci siedzą w siadzie rozkrocznym, apaszki trzymają oburącz w górze, są źdźbłami trawy,
wykonują skrętoskłon raz do jednej, raz do drugiej stopy, starając się nie zginać kolan. Powtarzają
ćwiczenie kilkakrotnie.
•• Ćwiczenie mięśni grzbietu – Kolorowe lato.
Dzieci leżą przodem, trzymają apaszki oburącz przed głową. Unoszą głowę, ręce trzymają
prosto, oglądają apaszki – starają się przez chwilę utrzymać taką pozycję. Następnie wracają
do leżenia i powtarzają ćwiczenie.
•• Ćwiczenie uspokajające – Kwiaty w dzień i w nocy.
Dzieci leżą na plecach. Kładą dłonie na dolnej części brzucha, ściskając apaszki – kwiaty.
Jest dzień, biorą głęboki wdech, oddalają dłonie – kwiat rozchyla swoje płatki. Nadchodzi
noc, wykonują wydech – zbliżają ponownie dłonie – kwiat zwija swoje płatki. N. powtarza
ćwiczenie kilka razy.
•• Marsz z apaszkami po obwodzie koła.
Dzieci maszerują po obwodzie koła, licząc od 1 do 5. Na: Pięć! unoszą rękę z apaszką, mówią:
Hej! i puszczają apaszkę na podłogę. Następnie podnoszą apaszkę, przechodzą obok
N. i wkładają ją do koszyka.

•• Zabawa Gdzie jest dzięcioł? – rozwijanie orientacji przestrzennej.
Zdjęcie przedstawiające dzięcioła, sylweta dzięcioła(załącznik nr 3)
R. pokazuje dzieciom zdjęcie przedstawiające dzięcioła. Prosi, aby opisały jego wygląd.
Opowiada ciekawostki na jego temat, zwracając szczególną uwagę na rolę, jaką pełni on
w lesie. Następnie chowa w pokoju sylwetę dzięcioła. Dzieci odnajdują jego kryjówkę. Nazywając
to miejsce, używają określeń wysoko, nisko, na, pod, za, obok, przed itp.



Załącznik nr 1
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Załącznik nr 3
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