
Przedszkole Miejskie 13 Temat: WIOSNA W LESIE 
 

 

Witajcie! Dziś jak wiecie… troszkę poćwiczymy!!! 
Oczywiście ćwiczenia można wykonywać w lesie, ogrodzie, parku, 

 do czego Was serdecznie zachęcamy, 
 ponieważ ruch na świeżym powietrzu daje wiele radości!  

Spróbujecie?  
 

Na początek mała rozgrzewka!  
 

 

 

 

 

Ręce wyciągnięte na boki, kręcenie 

kółek (od małych do coraz 

większych). 

 
 
 

Obracanie głowy w lewo/w prawo. 
 

 

 

 

 
Rozkrok, skręt tułowia i dotknięcie 

ściany za plecami dłońmi. 
 

 

 

Podskoki w miejscu z jednoczesnym 

kręceniem dłońmi w nadgarstkach 

(„skakanka widmo”). 
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Rodzicom i dzieciom proponujemy kilka zabaw w lesie, które zwłaszcza 

wiosną, po długiej zimie, wspaniale dotlenią organizm i rozruszają całe ciało! 

 

1. „Trop w trop” 

Jedna osoba ucieka a wszystkie pozostałe ją gonią. Oczywiście w zwykłym pościgu 
uciekający miałby małe szanse na ucieczkę przed kilkoma osobami, dlatego otrzymuje 

system obrony. Polega on na tym, że jeżeli w czasie ucieczki zatrzyma się i obejrzy do tyłu, 
to wszyscy goniący muszą się też zatrzymać i jeszcze do tego powinni dotknąć drzewa lub 

chwycić chociaż jego gałąź. Kto tego nie zrobi, wycofuje się na koniec goniącej grupy i 
kontynuuje zabawę. Zmiana uciekającego następuje w przypadku złapania go przez którąś 

osobę goniącą (nieco na zasadzie zabawy „Baba Jaga, patrzy!” ). 

 

2. „Pachołek i slalom”  

 
Pachołki możemy zabrać ze sobą z domu lub wykorzystać np. szyszki. 

Ustawiamy slalom i każda z osób próbuje go pokonać w jak najszybszym tempie, oczywiście 
zabawę możemy modyfikować, dzielić się na zespoły co budzi jeszcze większą chęć 

rywalizacji!  
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3. „Rzuty do kijka” 

Każdy z uczestników wyszukuje w lesie z leżących patyków kijek dla siebie. Kijek musi być na 
tyle ciężki, aby można było nim rzucać. Jeden dodatkowy i dość gruby kij należy wbić w 

ziemię. Każdy swoimi krokami wyznacza odległość pięciu kroków od kija. Konkurs polega na 
zbijaniu swoim kijkiem kija wbitego w ziemię. Zwycięzcą zostaje osoba, która najwięcej razy 

przewróci stojący kijek. 

  
Uwaga! Rzucać należy po kolei, a wszyscy oczekujący na swoją kolejkę muszą stać z tyłu, za 

rzucającym. 

 

4. „Wszystko parzy” 

Do tej zabawy należy wybrać teren z małymi drzewkami i krzewami. W takim terenie 
wyznaczamy odcinek 10-15 metrowy. Konkurs będzie polegał na takim przejściu 

wyznaczonego odcinka, aby jak najmniejszą ilość razy dotknąć gałązek i liści itp. Jedna osoba 
przechodzi, a pozostałe głośno liczą dotknięte gałązki i liście.  

(Pamiętajmy, aby dbać o przyrodę i nie strącać liści a jedynie je dotykać!) 

 

5. „Szyszki” 

 
Ta zabawa będzie polegała na uzbieraniu przez każdą osobę kilku szyszek (przyjmijmy 5), 

ustawiamy się na wyznaczonej przez nas linii startu i próbujemy trafić szyszką do 
wyznaczonego celu, np. drzewo. Osoba, która trafi jak największą ilość razy, wygrywa! 
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6. „Szałas lesie” 

 
Czy ktoś z Was już budował szałas?  

Jedną z propozycji jest zbudowanie właśnie szałasu w lesie z gałęzi, patyków, mchu – 
pamiętajcie jednak aby korzystać z darów natury tak aby jej celowo nie niszczyć, spróbujmy 

wykorzystać te elementy, które leżą swobodnie na ziemi i nie zrywać kolejnych. 
 

JEŚLI ZNACIE INNE RODZAJE ZABAW, W KTÓRE MOŻEMY POBAWIĆ SIĘ W LESIE, 
 TO BĘDZIE NAM NIEZMIERNIE MIŁO, JEŚLI SIĘ NIMI Z NAMI PODZIELICIE!  

 
MIŁEJ ZABAWY! 


