
W LESIE 

 

Drodzy Rodzice, dziękuję za współpracę i zaangażowanie w pracę z dziećmi w domu, za 

każdy uśmiech i miłe słowo oraz wszystkie cenne uwagi. Sobie i Państwu życzę, by kolejny 

rok szkolny wypełniony był samymi pozytywnymi doświadczeniami, a dalsza współpraca 

owocowała uśmiechem na twarzach dzieci, wzbogaceniem ich wiedzy, rozwojem 

kreatywności i samodzielności oraz nowych umiejętności. ☺ 

Poniżej przedstawiam propozycje zabaw na ostatni tydzień czerwca. 

 

• Języczek Podróżniczek- ćwiczenia logopedyczne: rodzic czyta, dziecko wykonuje 

językiem opisane ruchy 

 

Języczek  Podróżniczek jedzie do lasu na koniu- dziecko naśladuje kląskanie 

językiem z jednoczesnym poruszaniem wargami (ściągnięcie warg i ich rozciągnięcie) 

W lesie Języczek rozejrzał się dookoła- dziecko oblizuje wargi, najpierw w prawą, 

potem w lewą stronę 

Zobaczył małe fioletowe kwiatki i je powąchał- dziecko wykonuje wdech nosem i 

wydech ustami 

Spojrzał w górę, skąd dobiegało pukanie dzięcioła- dziecko uderza czubkiem języka 

za górnymi zębami 

Spojrzał w dół- dziecko wyciąga język na brodę 

Zobaczył czerwonego muchomora z białymi kropkami i zaczął je liczyć- dziecko 

dotyka językiem każdego zęba 

 

• Drzewa- zabawa ruchowa: dziecko biega po pokoju, na hasło WIATR zatrzymuje się 

(zmienia się w drzewo), unosi ręce do góry i porusz rękoma na boki 

 

• Grzybki- lepienie z plasteliny 

 

• Jak możemy spędzać czas wolny w lesie?- dziecko podczas rozmowy z rodzicem  

próbuje odpowiedzieć na pytanie 

 

• Oglądanie bajki edukacyjnej: https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI  

 

• Wycieczka do lasu- przytulanie się do drzew, szukanie i zbieranie szyszek, rzucanie 

nimi do celu, bieg slalomem między drzewami, obserwacje przyrodnicze, 

wsłuchiwanie się w śpiew ptaków 

 

• Leśne zwierzęta- dziecko dzieli na sylaby nazwy zwierząt, które żyją w lesie 

 

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


WIEWIÓRKA, LIS, BORSUK, SOWA, WILK, ŁOŚ, SARNA, DZIK, JELEŃ, 

DZIĘCIOŁ 

 

• Wiewiórki do dziupli- zabawa ruchowa- dziecko skacze po pokoju gdy gra muzyka, na 

przerwę w muzyce kuca i chowa się szybko pod koc 

 

• Swobodna improwizacja do piosenki  „Las” 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4  

 

• Liście- ćwiczenia oddechowe: rodzic wycina z papieru listek lub przynosi naturalny 

okaz, dziecko kładzie liść na otwartej dłoni i wciąga powietrze nosem, wypuszczając 

powietrze ustami stara się zdmuchnąć liść jak najdalej 

 

• Listek- ćwiczenia grafomotoryczne- rodzic dużymi kropkami wykropkowuje dowolny 

kształt liścia, dziecko próbuje połączyć kropki 

 

• Las- praca plastyczna- technika dowolna 

 

• Pień drzewa- ćwiczenia grafomotoryczne: rodzic na środku kartki rysuje mały okrąg- 

rdzeń drzewa, dziecko dorysowuje kolejne warstwy- coraz większe koła w obrębie 

pnia. 

 

• Idzie, idzie jeż- zabawa paluszkowa 

 

Idzie, idzie, jeż- ten przedziwny zwierz-  dziecko palcami obu rąk naśladuje drobne 

ruchy chodzenia 

Nóżkami tup, tup- dziecko stuka palcami o podłogę 

i pod listek – siup! – dziecko nakłada na siebie obie dłonie, jedna pod drugą 

 

• Przedszkolak w lesie- quiz ekologiczny, rodzic rysuje i wycina dwie buzie- smutną  i 

uśmiechniętą ☺ , czyta zdania, a dziecko wskazuje właściwy obrazek 

 

- 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. 

- Do lasu można wywozić śmieci. 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Utrwalanie poznanych piosenek: 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4


https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg   utrwalanie części ciała i liczebników: 

dziecko liczy i pokazuje właściwe części ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  zapoznanie ze słownictwem określającym 

emocje; dziecko naśladuje mimiką twarzy daną emocje (szczęście, złość, strach, senność) 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y zabawa z pokazywaniem Open, shut them 

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho   utrwalanie liczebników przy piosence One 

potato, two potatoes  Do zabawy można wykorzystać ziemniaki, które dziecko wkłada do garnka i 

wyjmuje licząc po angielsku 

 

Pozdrawiam serdecznie Kropelki i przesyłam moc uścisków. Życzę Państwu i dzieciom zdrowych, 

bezpiecznych i słonecznych wakacji pełnych niesamowitych wrażeń i uśmiechu.  

Do zobaczenia wkrótce.  

Monika Bibułowicz 
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