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„Wiosna w lesie”

1. Rodzic zachęca dziecko do wspólnej zabawy poprzez podanie rączki.

2. „Wycieczka do lasu”
Rodzic wyjaśnia dziecku jak wygląda las (zał. 1).

3. Rozwiązywanie zagadek „Leśne zagadki”

Rodzic wprowadza dziecko w świat zwierząt leśnych poprzez zagadki tekstowo – 
obrazkowe (zał. 2, zał. 3). Dzieci z pomocą rodzica próbują odgadnąć podstawowe 
zwierzęta leśne. 

4. Zabawa ruchowa „Jedziemy rowerem do lasu”
Dzieci udają, że jadą na wycieczkę rowerową do lasu. 

5. Zabawa taneczna przy piosence pt.: „Las”

Rodzic i dziecko tańczy przy piosence pt.: „Las”
https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4

6. Ćwiczymy naukę piosenki „Kle, kle boćku kle, kle”.

Dziecko utrwala melodię i słowa piosenki poznanej w obecnym tygodniu. 

7. Zabawa dydaktyczna „Które zwierzę mieszka w lesie?” 
Rodzic zaprasza dziecko do stolika,  gdzie  czeka na nie  karta  pracy (zał.  4).  Zadaniem  
dziecka jest otoczyć pętlą zwierzęta, które mieszkają w lesie. 

8. Zabawa plastyczna „Leśne zwierzęta” 

Rodzic kładzie przed dzieckiem kartę pracy (zał. 5). Zadaniem dziecka jest pokolorowanie 
kredkami konturów zwierząt leśnych. 

9. Zakończenie zajęć:
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i aktywny udział w zaproponowanych 
przeze mnie zabawach.

Załączniki: 

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


1. Ilustracja 

2. i 3. 

Zając 

Krótki ogon, długie uszy
- nie ma go w przedszkolu.
Żyje sobie w leśnej głuszy,
lub kica po polu. 



Jeleń 

Na wysokich nogach,
z dużymi rogami,
po leśnych mknie drogach,
staje za drzewami.

Jeż 
Mieszka w lesie lub na łące,
pogłaskać się nie da.
Gdy się boi stawia kolce,
nocą lubi biegać.



Wilk 
Ogon, uszy ma i kły
- psa daleki krewny.
W bajkach tylko bywa zły,
w lesie jest potrzebny.

Wiewiórka
To rude zwierzątko,
w dziupli sobie mieszka.
Skacze po gałęziach,
kocha się w orzeszkach.



Niedźwiedzie
Duże i piękne są te zwierzęta,
w wysokich górach, w lasach mieszkają.
Żadne z nich zimnych dni nie pamięta,
bo wszystkie smacznie je przesypiają.

4. Otocz pętlą zwierzęta, które mieszkają w lesie. 



5. Kolorowanka „Leśne zwierzęta”


