
Temat: Wiosna w lesie 

Środa 20.05.2020 

1. Odgadnij, o czym mówią zagadki? Mogą Ci pomóc obrazki. 

 
W nim rosną drzewa, 
w nim ptaki śpiewają. 

W nim małe i duże 
zwierzęta mieszkają (las) 

 

 
Ma krótkie nóżki 

i mały ryjek. 
Chociaż ma igły, 

nigdy nie szyje (jeż) 

 

Z drzewa skacze na krzaczek, 
z rudą kitką zwierzaczek …  

(wiewiórka) 

 

 
Przez całą zimę 

słodko sobie śpi. 
Wiecie, dlaczego? 

Bo miód mu się śni!  
(niedźwiedź) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Poproś rodzica, żeby pociął na części obrazek zwierzątka 

mieszkającego w lesie- możesz skorzystać z tego, a następnie ułóż go 

we właściwej kolejności i pokoloruj. 

 

 

 

3. Zagraj w leśne memory: 

https://learningapps.org/display?v=pys8ohgan20  

 

 

https://learningapps.org/display?v=pys8ohgan20


4. Znajdź różnice pomiędzy obrazkami 

 

 

 



5. Kostkowe bingo- Przygotuj kostkę do gry oraz poniższą tabelkę 

(można przerysować) dla siebie i dla rodzica. Zadanie polega na tym, 

byście na zmianę rzucali kostkami i wykreślali okienko z właściwą 

liczba wyrzuconych oczek. Wygrywa ta osoba, która pierwsza „skreśli” 

wszystkie okienka.  

 
  

 
 

 
 

6. Zaprowadź wiewiórkę do dziupli. 

 



7. Połącz w pary leśne zwierzątka. 

https://learningapps.org/watch?v=pbn319prk20  

 

8. Posłuchaj piosenki i pobaw się z rodzicami 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I  

Tekst piosenki 

Idzie Zuch 

Przygotował zuch dwie nogi, 
Do dalekiej ciężkiej drogi. 
Noga lewa, noga prawa, 

To dla zucha jest zabawa. 
 

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 
I do tyłu ciągnie zucha, 
Ale zuch się nie przejmuje, 

I do przodu maszeruje. 
 

Przygotował zuch dwie ręce, 
Tylko dwie, bo nie ma więcej. 
Ręka lewa, ręka prawa, 

To dla zucha jest zabawa. 
 
Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 

I do tyłu ciągnie zucha, 
Ale zuch się nie przejmuje, 

I do przodu maszeruje. 
 
Przygotował zuch dwa oka, 

Takie wielkie jak u smoka. 
Oko lewe, oko prawe, 
Oba świata są ciekawe. 

 
 

Ref: Idzie zuch, wicher dmucha, 
I do tyłu ciągnie zucha, 
Ale zuch się nie przejmuje, 

I do przodu maszeruje. 
 

 

Tupiemy w miejscu 
 
Pokazujemy nogę lewą i nogę prawą 
podskok 
 
Marsz po kole,  
Pochylamy się lekko i idziemy w tył 
Prostujemy się i idziemy do przodu po 
kole 
 
Pokazujemy ręce przed sobą,  
dłońmi robimy „wycieraczki” 
Pokazujemy lewą i prawą rękę 
Podskok 
 
Marsz po kole,  
Pochylamy się lekko i idziemy w tył 
Prostujemy się i idziemy do przodu po 
kole 
 
Mrugamy oczami,  
wytrzeszczamy oczy,  
mrugamy na zmianę 
Rozglądamy się przykładając dłoń do 
czoła 
 
Marsz po kole,  
Pochylamy się lekko i idziemy w tył 
Prostujemy się i idziemy do przodu po 
kole 

 

Miłej zabawy 

https://learningapps.org/watch?v=pbn319prk20
https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I

