
Kochane Słoneczka, 

W tym tygodniu realizujemy temat ,,Jesienią w parku i w lesie". 

Poniżej znajdują się zadania, 

które mogą Państwo wykorzystać w pracy z dziećmi.  

Zachęcamy do wyboru i realizacji  jak również do  utrwalania poznanych liter,  

potrzebne materiały znajdują się pod spodem. 

Oby do szybkiego zobaczenia! 

Pani Justynka i Dominika ;) 

 

1. Przedszkolaku,  poproś rodzica o włączenie piosenki „Las”. Słuchając piosenki maszeruj w miejscu, 

następnie podskakuj, gdy już poćwiczysz przy muzyce, idź do łazienki i starannie umyj rączki. 

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

 

 

2. Zapoznanie się z filmikiem edukacyjnym „Jak powinniśmy zachowywać się w lesie”  

https://www.youtube.com/watch?v=L8210LNJzRE  

 

3. Słoneczka, po obejrzeniu filmiku, odpowiedzcie na następujące pytania: 

 

 -Jakie zwierzęta możemy spotkać w lesie? 

 -Jak zachowujemy się w lesie?  

-Czy możemy do lasu wybrać się sami, bez opieki dorosłych?  

 

4.„O czym będzie mowa”- zagadka wprowadzająca do zajęć. 

 

Liściaste i iglaste drzewa w nim rosną, 

Wszystkie pięknie zielenią się wiosną, 

Jesienią się złocą i brązowieją 

a zimą białą pierzyną okrywają 

 

W ich otoczeniu, różne zwierzęta mieszkają,  

Swym domem to miejsce nazywają. 

Znajdziesz też tam grzyby, poziomki , jagody i borówki  

Wiecie o czym mowa? Ruszcie swoje mądre główki! (Las) 

 

 5.„Kto w lesie mieszka?- zagadki słowne. 

 

Spróbujcie rozwiązać zagadki słowne dotyczące zwierząt leśnych: 

 

1. Jest brunatny, bardzo duży, nos ma 

czarny, futra w bród, zaś ze 

wszystkich smakołyków on 

najbardziej lubi miód. (miś) 

 

 



 

2. On jest dziki, on jest zły, 

 On ma bardzo ostre kły. 

Gdy go ktoś w lesie spotyka, to na drzewo szybko zmyka. (dzik) 

 

3. Podobno jest chytry, do kurników się wkrada 

Codziennie rude futerko zakłada. 

Ma pociągły pyszczek i puszysty ogonek 

Podobny do pieska, lecz w lesie ma swój domek. (lis) 

 

4. Mądre oczy, duża głowa 

w nocy łowi w dzień się chowa. 

Zgadniesz po tych paru słowach, że 

ten ptak to … (sowa) 

 

5. Jest zgrabna i płochliwa 

W lesie je trawkę, liście zrywa. Jest 

zwinna jak panna. 

Kto to taki? To jest ...(sarna) 

 

6. Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę 

Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę Jestem 

dumna z kity, co ją rudą noszę 

Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę. (wiewiórka) 

 

6. „ Pocięte obrazki”- rozetnij, a następnie samodzielnie ułóż puzzle.  



 
Spróbuj odnaleźć wszystkie litery A, a 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ozdób według własnego pomysłu. 
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