
1. Rozmowa na podstawie obrazków. Książki przyrodnicze lub obrazki 

przedstawiające wodę i las (zanieczyszczone). Dzieci wypowiadają się na 

temat obrazków (swoich odczuć) i zastanawiają się, co mogło być przyczyną 

zanieczyszczeń. 

 
 

 



 
 

2. Ćwiczenia oddechowe „Rybki w wodzie”. 

Słoik z wodą, słomki, małe kawałki papieru w kształcie rybek. Dzieci za pomocą 

słomek umieszczają papierowe rybki w wodzie (słoiku z wodą). Mogą przenieść 

tam kilka rybek 

3. Zabawa twórcza „Co słychać w lesie?” 

 Nagranie muzyki relaksacyjnej (odgłosy lasu i śpiewu ptaków). 

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

Dzieci kładą się na plecach i przez krótki czas w ciszy słuchają odgłosów lasu. 

Następnie przeciągają się, siadają i odpowiadają na pytania:  

 Co słychać w lesie?  

 Co dzieje się w lesie? 

 

4. Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta leśne”.  

Obrazki zwierząt leśnych (dzika, lisa, wilka itp.) i innych (żyrafy, słonia, kota itp.), 

dwa pudełka. Dzieci, w jednym pudełku umieszczają obrazki zwierząt żyjących na 

co dzień w lesie, a w drugiej – pozostałe obrazki zwierząt. Po wykonaniu zadania 

dzieci nazywają zwierzęta z obrazków znajdujących się w obu pudełkach. 

 

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


 

 

 

 



 

 

 

5. Dzieci: − słuchają wiersza A. Widzowskiej „Strażnicy przyrody”. (załącznik nr 1) 

 Odpowiadają na pytania dotyczące wiersza: 

 Co mówią o dzieciach zwierzęta? 

 Jak należy zachowywać się w lesie? 

 Czego nie powinniśmy robić w lesie? 

- Kuku, kuku!- echo niesie. To kukułkę słychać w lesie. 
- Kuku, czekam! Kuku, dzieci! Czy sprzątniecie swoje śmieci? 
Płaczą sarny i jeżyki: 
- Ach! Zamienią las w śmietniki! 
Rudy lisek wyszedł z norki . 

- Dzieci to są mądre stworki. 

O! zbierają już butelki i zakrętki, i papierki. 

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie straszny pożar się rozniesie! 

Hyc! Wyskoczył zając Kicek. 

- Chcecie poznać tajemnicę? 

Każdy maluch las szanuje i porządku w nim pilnuje. 

Wie, że drzewo i roślina oczyszczają dym z komina. 

- Prawda- szepnął wilczek młody. 

- Dzieci bronią swej przyrody. 

Nikt nie goni nas z patykiem i nie płoszy zwierząt krzykiem.  

Po mrowiskach też nie skaczą. Przecież wtedy mrówki płaczą! 



Odezwała się sarenka: - Pamiętają o ziarenkach, w zimie dokarmiają ptaki. 

Lubią nas te przedszkolaki! Cieszymy się więc do rozpuku i śpiewajmy: Kuku,  

Kuku! 

6. Spacer w pobliżu miejsca zamieszkania. 

– obserwowanie środowiska wodnego. Jeżeli w pobliżu domu znajduje się 

zbiornik wodny, dzieci rozmawiają na jego temat - sposobu dbania o naturę. 

Zastanawiają się, dlaczego woda w nich jest brudna. 

7. Praca plastyczna Mój wymarzony las. Dla każdego dziecka: kartka, kredki. 

Dzieci malują swój wymarzony las. 

 

8. Zabawa Taneczna https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

 

 

 

 

 

 

Kochane Krasnoludki !!! 

Dziękuje wam za waszą pracę w domu, za zdjęcia, które otrzymuje na swojego         

e-maila.  

Dziękuje również waszym rodzicom za pomoc w ich realizacji.  

Pamiętajcie, że w  razie potrzeby możecie się ze mną kontaktować przez pocztę. 

Ściskam mocno Pani Emilia  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY


Załącznik nr 1



 


