
 

 

         
TEMATYKA:  LAS 

 

Kochane Muchomorki 

 
Przesyłamy Wam ostatnie w tym roku przedszkolnym zadania. 

Może wybierzecie się z rodzicami na  wycieczkę do lasu, więc warto byłoby poznać bliżej,  

las i jego mieszkańców  oraz zasady zachowania w lesie. 

 

 

Zanim jednak wyruszycie z domu pamiętajcie o zjedzeniu solidnego śniadania, 

porządnym wyszczotkowaniu waszych „perełek”( ząbków ) 

oraz o tym, że potraficie samodzielnie ubrać się. 

 

Zaczniemy od poznania niektórych gatunków drzew liściastych i iglastych, 

które można spotkać w naszych lasach. 

 Pomoże nam w tym Skrzat Borówka, który zaprasza do wspólnej wędrówki po lesie. 

Najpierw posłuchajcie wiersza B. Szelągowskiej  „Kłótliwe drzewa”, 

a następnie postarajcie się odpowiedzieć na kilka pytań. 

 

 

                                                „ Kłótliwe drzewa” 

 

                    Wstał poranek, mgłę przegonił i zatrzymał się nad lasem. 

                    Lubił patrzeć się na drzewa i rozmawiać z nimi czasem. 

 

                    Ale co to? Awantura! Buk z modrzewiem się pokłócił 

                    - Pan mnie kłuje! Tak nie można! Niech pan sobie igły skróci. 

 

               Świerk zaś żale miał do brzozy: - Pani słońce mi zasłania! 
                    - A pan wcale nie jest lepszy i nikomu się nie kłania! 

                       

                   - Całą wodę dąb wypija! Wszystko pewnie przez te liście! 

 



                   - Mój jałowcu – nie przesadzaj, nie masz racji, krzewie, oczywiście! 
                     

                   Młoda sosna głos zabrała: Skończcie, proszę, kłótnie, spory. 
                   Lepiej żyjmy sobie w zgodzie, tak jak było do tej pory. 

 

                   Mała jestem – każdy widzi. Tutaj się bezpiecznie czuję. 

                   Pośród was tak rosnę sobie. Nic mi przez to nie brakuje. 

 

                   Drzewa aż się zawstydziły. Przeprosiły się czym prędzej. 

                   A na koniec obiecały: już nie będzie kłótni więcej! 

 

     Pytania: 

– Które drzewa są wymienione w wierszu? 

– O co kłóciły się drzewa? 

– Kto je pogodził? 

– Co powiedziała młoda sosna? 

– Jak zareagowały drzewa? 

 

        Zanim wyruszycie na wycieczkę ze Skrzatem Borówką proponujemy troszeczkę ruchu; 

wstajemy, ostrożnie biegamy, a na hasło „ wiatr” zatrzymujemy się „jesteśmy drzewami”, unosimy 

ręce do góry i poruszamy nimi jak gałęziami. 

 

Teraz zapraszamy do obejrzenia filmu. 

 

               Wędrówki Skrzata Borówki – Las mieszany 

              https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4 

 

 

           Wędrując ze Skrzatem Borówką poznaliście drzewa liściaste i iglaste, 

        proponujemy więc namalowanie na kartonie lasu używając farb i kawałków gąbki. 
 

 

                  Piosenka do posłuchania – a może nauczycie się ją śpiewać. 

Chętnie posłuchamy waszego śpiewu gdy wrócimy do przedszkola. 

 

                     Las – piosenka 

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

 

 

                  Co nam daje las? - dowiecie się z prezentacji. 
 

                       Dary lasu. Leśne owoc 

                   https://www.youtube.com/watch?v=fj1gMhAZuBI 

    

 

                        Poznajemy polskie grzyby. 

                 https://www.youtube.com/watch?v=jomR8K6MDQQ 

 

 

             Z koszykiem do lasu – zabawa ruchowa z elementem skłonu. 

              Skoro wiemy już co możemy zbierać w lesie idziemy do lasu i naśladujemy 

               zbieranie jagód, malin, grzybów. 

https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4
https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4
https://www.youtube.com/watch?v=fj1gMhAZuBI
https://www.youtube.com/watch?v=jomR8K6MDQQ


 

 

             Nazbieraliśmy leśnych owoców, więc proponujemy wykonanie ciasta owocowego 

             z plasteliny, pamiętajcie o kolorach owoców – dobierzcie odpowiedni kolor plasteliny.   
 

 

           Zwierzęta polskich lasów poznamy oglądając wybrany film 

              spośród proponowanych poniżej: 
      

            Zwierzęta leśne i rymowanki o zwierzętach 

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

 

 

           Zwierzęta w Polsce – film edukacyjny dla dzieci 

           https://www.youtube.com/watch?v=N21T3nYUgpo 

 

 

           Co jedzą leśne zwierzęta? 

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

 

 

          

               Las jest domem nie tylko dla zwierząt, mieszkają tam również ptaki, 

aby je poznać należy otworzyć poniżej podany link. 

 

                     Ptaki lasu. 

               https://www.youtube.com/watch?v=32LiI3wE6ZQ 

 

 

              Na czym polega praca leśnika dowiemy się z filmu; 

                       

                      Czym zajmują się leśnicy 

                 https://www.youtube.com/watch?v=a1KlT8yUeE 

 

 

               Leśnik spacerując po lesie spotyka mieszkające w nim zwierzęta, 

                  naśladujcie sposób poruszania się zwierząt leśnych. 

 

               Leśne zwierzęta – postarajcie się samodzielnie narysować dowolnie wybrane 

                  zwierzątko, używając ulubionych kredek. 
 

                 Jak należy zachować się w lesie pokaże film. 

 

                         Polskie Parki Narodowe- Dobre maniery. 

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

 

   PORADNIK LEŚNEGO SAVOIR – VIVRE 

https://www.youtube.com/watch?v=JILTP34EkZk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI
https://www.youtube.com/watch?v=N21T3nYUgpo
https://www.youtube.com/watch?v=uplghwDnoGA
https://www.youtube.com/watch?v=32LiI3wE6ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=a1KlT8yUeE
https://www.youtube.com/watch?v=SBjZVOMQprA
https://www.youtube.com/watch?v=JILTP34EkZk


                         Jak nie należy zachowywać się w lesie pokaże film 

                           

                      Leśna wycieczka – film edukacyjny 

                     https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI 

   

               Przedszkolak w lesie – pora sprawdzić waszą wiedzę dotyczącą lasu 

                i jego mieszkańców. 

 

                     Odpowiedz; prawda to, czy fałsz. 

 

– W lesie wolno krzyczeć. 

– W lesie można obserwować przyrodę. 

– W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy rośliny. 

– Osoba, która pilnuje lasu to leśniczy. 

– W lesie można rysować po drzewach. 

– Las jest domem zwierząt i ptaków. 

 

          Skoro wiecie, które z powyższych zdań jest prawdą, a które nie, na pewno poradzicie 

            sobie z rozwiązaniem zagadek. 

 

                       Leśne zwierzęta – zagadki 

                  https://www.youtube.com/watch?v=kVmHd_-yyL4 

 

 

               Borówki i grzyby wszyscy tam zbieramy, 

               zajączka i lisa również tam spotkamy.                LAS 

 

                                       Mała ruda w dziupli mieszka, 

                                       na śniadanie zje orzeszka.           WIEWIÓRKA 

 

               Bardzo dzikie jest to zwierzę, dwa kły z ryjka mu wystają, 

               gdy go ludzie widzą w lesie, tona drzewo uciekają.            DZIK 

 

                                        Kolczaste ubranie nosi na swym grzbiecie, 

                                        chowa się wśród liści. Co to? Czy już wiecie?      JEŻ 

 

                 Żyje w naszych lasach, męża ma jelenia, 

                 gdy jest mała, to ma łatki, potem futro zmienia.         SARNA 

 

                                       Co to za rude przebiegłe zwierzę, 

                                       szybko po lesie pomyka, 

                                       jego mieszkaniem jest nora w ziemi, 

                                       chętnie zakrada się do kurnika.          LIS 

 

                 Jest to zwierzę leśne, na głowie ma rogi, 

                 jest mężem sarenki i ma długie nogi.       JELEŃ 

 

                                       Cztery łapy, ostre zęby, podobny do psa. 

                                       Połknął babcię i Kapturka, czy ktoś z was go zna?  WILK 

 

                  Ser obiecują mu na pierogi, 

                  żeby pokazać chciał swoje rogi.    ŚLIMAK 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI
https://www.youtube.com/watch?v=kVmHd_-yyL4


 

                                        Kiedy przyjdzie wiosna, stopi śnieg i lód, 

                                        on zbudzi się ze snu i spyta o miód.        NIEDŹWIEDŹ 

 

                  W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie, 

                  orzechów zapasy zbiera na złe czasy.          WIEWIÓRKA 

 

                                         Choć nie jest kowalem, umie kuć wytrwale, 

                                         choć nie jest doktorem, leczy drzewa chore.    DZIĘCIOŁ 

                   

                   

                   Mają piórka i ogonki, kraczą, kwilą i ćwierkają, 

                   Czy już wiesz mój przyjacielu, jak się one nazywają.      PTAKI 

 

                                          Malutki kowal w lesie się schował. 

                                          Choć bez kowadła i bez młota, głośna jego robota.   DZIĘCIOŁ 

 

                   Ma on nóżkę, nie ma buta, ma kapelusz nie ma głowy, 

                   czasem gorzki i trujący, czasem smaczny jest i zdrowy.     GRZYB 

 

                                          Czerwony kapelusz w białe kropki ma, 

                                          i tak się nazywa przedszkolna grupa twa.   MUCHOMOREK 

 

               Rozwiązywanie zagadek to bardzo duży wysiłek umysłowy, dlatego proponujemy 

                kilka chwil relaksu. Poproście rodziców o włączenie nagrania ( linki poniżej). 

                Układamy się wygodnie, zamykamy oczy i odpoczywamy słuchając śpiewu 

                polskich ptaków. 

                      

                        Ptaki Polski – wiosenne odgłosy ptaków 

                  https://www.youtube.com/watch?v=XGjq6fY64JU 

 

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

 

 

                Na zakończenie naszego przyrodniczego cyklu zadań proponujemy rodzinną 

                wycieczkę do lasu, aby dzieci mogły zastosować w praktyce zdobytą wiedzę. 

                 

                Szanowni Rodzice, zanim jednak wybierzecie się z dziećmi  na wycieczkę do lasu 

                zachęcamy do obejrzenia filmu. 

 

                      Zabierz dziecko do lasu 

                 https://www.youtube.com/watch?v=IBuZddv9fGs 

 

                      Las – dobre dzieciństwo 

                 https://www.youtube.com/watch?v=jomR8K6MDQQ 

 

MIŁEJ  ZABAWY! 

 

 

 

WESOŁYCH  I BEZPIECZNYCH WAKACJI ! ! ! 

https://www.youtube.com/watch?v=XGjq6fY64JU
https://www.youtube.com/watch?v=qKr_ungGOYI
https://www.youtube.com/watch?v=IBuZddv9fGs
https://www.youtube.com/watch?v=jomR8K6MDQQ


 

 

 

 


