
Temat: Wiosna w parku i w lesie 

21.05.2020 r. (czwartek) 

1. Zgadnij- kim jestem? - zabawa ruchowa 

Do zabawy potrzebujemy ilustracje leśnych zwierząt. Uczestnicy kolejno losują zwierzę i 

naśladują sposób jego poruszania się. Zadaniem "przeciwnika" jest odgadnąć zwierzę.    

 

2. O tym, jak Anielka wstała o świcie i gdzie zjadła śniadanie… 

Błękit nieba, szum brzeziny, promień słońca nad mrowiskiem 

Zapach jodły, pył leszczyny, kępa trawy nad urwiskiem… 

Spokój, cisza, równowaga- jak obrazek nad łóżeczkiem 

Czy to prawda? Czy wrażenie? Ktoś pomylił się troszeczkę? 

Bo gdy wejdziesz na skraj lasu to od razu się przekonasz 

Że ten spokój, że ta cisza nie jest zwykła- jest SZALONA! 

Borsuk z Panią Borsukową zakasali już rękawy 

I sprzątają w legowisku- wymieniają resztki trawy 

Czyszczą z piachu korytarze, urządzają się na nowo 

By, gdy przyjdą borsuczęta w domu było wyjątkowo.  

Lisy, kuny i jenoty czeszą miękkie swe futerka 

Bo na harce, bo na psoty wiosną jest ochota wielka.  

Jeleń, sarny oraz łosie młodych pędów drzew szukają  

(Fama głosi, że od pędów siły wielkiej nabywają). 

Najweselej u gryzoni- w każdej norce tuzin dzieci 

Piszczą, krzyczą, dokazują kiedy deszcz, gdy słońce świeci… 

Jeż wędrował kawał drogi by się stać poważnym ojcem 

I z czułością głaszcze dzieci, które mają miękkie kolce.. 

W górze hałas już o świcie: wszystkie gniazdka odnowione 

Zaraz zbudzą się pisklęta, będą krzyczeć jak szalone 



Bo im głód do brzuszków zajrzał a to prawda wszystkim znana 

Że źle bardzo każdy znosi wielki głód z samego rana.  

Cały las aż tętni życiem- jeśli wiara twa niewielka 

Wstań o świcie, idź do lasu, siądź pod drzewem jak ANIELKA 

I się wsłuchaj w świat przyrody- w jego głosy, w jego znaki 

Zamknij oczy, daj się ponieść i już nie bądź BYLE JAKI. 

Nie hałasuj, mchu nie zrywaj, kulturalnie odpoczywaj: 

Komórkową wyłącz smyczkę, nie napychaj buzi chipsem… 

Nie myśl o kłopotach świata, czekaj na nadejście lata 

Rozłóż kocyk na polanie i przepyszne zjedz śniadanie!  

 

3. Śniadanie na polanie, czyli piknikowe kanapki 

Na piknik Anielka przygotowała kanapki. Spróbuj namówić rodziców i wspólnie przygotujcie 

"małe co nieco". Będziecie potrzebowali: 

 

  

 

 



...i od razu powstał kotek?... 

 

 

 

… a potem zając szarak: 

 



…jeszcze motylek… 

 

 

…biedronka: 

 

 

 

 



…krówka a nawet … rybka: 

 

 

Tak przyrządzone śniadanie smakuje Anielka poleca  każdemu

SMACZNEGO!!! 



 

 

 


