
PIĄTEK 24 KWIETNIA 2020 

Temat: W lesie i nad wodą. 
 

Dziś zabawa z wodą i kilka słów o zachowaniu w lesie. 

 

1. Czysta i brudna woda – rozmowa na pdst. zdjęcia.  

Dziecko przygląda się zdjęciu. Określa, w której szklance jest czysta woda, a w której brudna. 

Zadajemy dziecku pytanie, z której szklanki napiłoby się wody i dlaczego.  

 
 

2. Osłuchanie z piosenką. 

Zachęcam do wysłuchania piosenki pt. Świat w naszych rękach – eko piosenka. 

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

 

3. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem wody. 

Do tej zabawy potrzebne będą: słomka i miska z wodą. Dziecko próbuje zrobić fale na wodzie 

według instrukcji: 

- dmucha delikatnie na powierzchnię wody; 

- puszcza bąbelki – zanurza słomkę i dmucha w nią. 

 

4. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Strażnicy przyrody. 

Zachęcam do odczytania dziecku wiersza. Czterolatki mogą otworzyć swoje ćwiczenia             

na stronie 34-35 i podczas słuchania tekstu oglądać ilustracje. 

 

A. Widzowska 

Strażnicy przyrody 

- 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. 

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


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! 

Cieszmy się więc do rozpuku 

i śpiewajmy: Kuku, kuku! 

 

Co mówią o dzieciach zwierzęta? 

 

5. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do zabawy. 

- Zielony las – dziecko biega swobodnie po pokoju. Na hasło: drzewko! Zatrzymuje się           

i unosi ręce wysoko w górę. 

- Konik na łące – na nasz sygnał, np.: klaśnięcie, udają, że jadą na koniku. 

- Żuczek w lesie – dziecko kładzie się na podłodze i udaje żuczka. Na nasz sygnał dziecko      

– żuczek wstaje i macha „skrzydłami”. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

 


