
Czy znasz gatunki drzew, które rosną w lesie? Potrafisz rozróżnić drzewa 

liściaste i iglaste ?  https://learningapps.org/900335 
 

Zagadki o leśnych zwierzętach 

Rudy mieszka w norze i poluje w borze.           Ma brązowe, śliczne oczy,                                    Kuzyn świnki, żyje w lesie,          

Mistrz wybiegów i zasadzki.                            nóżki zgrabne, cienkie.                                         porośnięty jest szczeciną.          

Strzeż w kurniku kury, kaczki.                        Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą ...         Żołędzie, grzyby, kasztany  

                                                                                                                                                   z głodu nie dadzą mu zginąć. ... 

Gdzie góry Karpaty, żyje zwierz kudłaty.        Jakie zwierzę z bajek, ma takie zwyczaje,          

Poluje na owce, napada na trzodę,                   że chce połknąć wnuczkę,                                     Ma króciutkie nóżki i maleńki ryjek, 

ale lubi też maliny i słodziutki miodek.             więc babcię udaje.                                               Chociaż igły nosi, nigdy nic nie szyje. 
         

Zapraszamy Was do kreatywnej, twórczej zabawy z origami.  
http://www.chine-culture.com/pl/origami/zwierz%C4%99ta/origami-z-je%C5%BCa.php 

Przygotujcie siedem kwadratów w różnych kolorach. Wielkość kwadratów jest dowolna.  

Po prostu im większe kwadraty, tym większy jeżyk  Jeżyk może być też jednokolorowy. 
 

Układanie puzzli to świetna rozrywka zarówno dla małych, jak i dużych.  

To także trening cierpliwości, spostrzegawczości i wytrwałości. 

Proponujemy Wam ułożenie puzzli online. Spróbujecie?  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/223012-rudy-lis 

https://learningapps.org/900335
http://www.chine-culture.com/pl/origami/zwierz%C4%99ta/origami-z-je%C5%BCa.php
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/223012-rudy-lis


Posłuchajcie piosenek o lesie i jego mieszkańcach: 

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

JAGÓDKI   https://www.youtube.com/watch?v=2XPDxcObwrU&t=4s 

DZIK   https://www.youtube.com/watch?v=yZaZ7mSiDs8 

LISEK   https://www.youtube.com/watch?v=D8Z5BKFUlgc 

ŁOŚ    https://www.youtube.com/watch?v=UnKop_Dna7Q 

WIEWIÓRKA    https://www.youtube.com/watch?v=wGvndhU3V2Y 

JEŻYK   https://www.youtube.com/watch?v=KNjXX09QztA 

Dzisiaj proponujemy kolejną zabawę ruchową – "Wyścig żółwi". 

Będziemy potrzebowali  woreczków z grochem, ryżem lub kaszą (pewnie używaliście takich na gimnastyce w szkole). 

Jeśli ich nie macie, to można je łatwo uszyć lub można też wsypać groch albo kaszę do woreczka na mrożonki lub 

woreczka śniadaniowego.                                                                                                                            

Proponujemy dwie wersje zabawy:                                                                                                                                                   

1) Ustalamy miejsce startu i mety. Na starcie ustawiają się zawodnicy (dzieci, rodzice) w pozycji na czworaka. 

Każdy zawodnik ma na plecach woreczek i porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie, 

zatrzymujemy się, kładziemy woreczek na plecach i ruszamy do mety. Liczy się kolejność przybycia na metę. 

2) Ruszamy z miejsca startu. Staramy się dojść jak najdalej bez strącenia woreczka. Jeśli jednak tak się stanie, 

zaznaczamy to miejsce i w kolejnym podejściu staramy się poprawić swój rekord, czyli dojść z woreczkiem na plecach 

dalej.  Szalonych wyścigów! 
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https://www.youtube.com/watch?v=wGvndhU3V2Y
https://www.youtube.com/watch?v=KNjXX09QztA


Każdemu uczniowi jest to sprawa bliska,zawsze dbać o czystość swego środowiska. 

Trawy nie zadeptać, nie niszczyć gniazd ptaków, żab nie krzywdzić nigdy, nie niszczyć robaków. 

Gałęzi nie łamać i kwiatów nie zrywać, a idąc w głąb lasu ciszę zachowywać. 

Nie rzucać na ziemię śmieci i odpadów, bo to nieprzyjemne dla płazów i gadów. 

Scyzorykiem drzewom nie nacinać kory i grzyby szanować, nawet muchomory. 

 

POWIEDZENIA  ZWIĄZANE  ZE 

ZWIERZĘTAMI  LEŚNYMI 

Zwinny jak wiewiórka. 

Silny jak niedźwiedź. 

Chytry jak  lis. 

Głodny jak wilk. 

Nóżki zgrabne jak sarenka. 

Pracowita jak mrówka. 

Ponury jak borsuk. 

Wolny jak ptak. 

Mądry jak sowa. 

Pracowita jak pszczółka. 


