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Zadania- 5 i 6 latki 

Wypoczynek w lesie i nad wodą 

 

 

1. „Co to jest las?” 

Dziecko podaje swoje skojarzenia ze słowem las. Dorosły zapisuje je na kartonie w kształcie 

drzewa, wokół hasła: Las to…  ułożonego z liter i odczytanego przez dziecko. 

 

2. Zabawa dramowa  „My, drzewa” 

Dziecko jest drzewem. Dorosły opowiada, co działo się z lasem, drzewami, a dziecko wciela 

się w rolę drzewa i uzewnętrznia stany emocjonalne w zależności od kolejnych zdarzeń 

opisywanych przez dorosłego.  

Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były szczęśliwe, 

wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich gałęziach. Mijały lata, 

powoli zachodziły zmiany – wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. Zaczęło to złościć drzewa. 

A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które ludzie wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, 

co się z nimi stanie. Czy zginą w tych górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, 

co się dzieje. Może dzieci im pomogą? 

 

3. „Wycieczka do lasu”- zabawy ruchowe 

„Rzucamy szyszkami” 

Dzieci na niby spacerują po lesie, co pewien czas podnoszą szyszkę i rzucają nią z dużym 

zamachem jak najdalej. 

„Przedzieramy się przez leśne zarośla” 

Dzieci poruszają się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas prostują 

się i maszerują do przodu.  

„Toczymy zwalony pień” 

Dziecko dobiera się w parę z rodzeństwem lub rodzicem. Jedna osoba jest przewróconym 

przez burzę pniem drzewa – leży na podłodze, druga delikatnie turla pień w różnych 

kierunkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po chwili następuje zmiana ról. 

 



4. „Wracamy z lasu”- ćwiczenie uspokajające 

Dziecko zmęczone wędrówką po lesie wraca do domu- porusza się po pomieszczeniu 

wykonując coraz wolniejsze ruchy. Na końcu kładzie się na podłodze, zamyka oczy i spokojnie 

wykonuje kilka wdechów i wydechów (wdech- nosem, wydech- ustami). 

 

5. Poznajemy głoskę i literę „H” 

Dziecko nazywa przedmioty przedstawione na poniższych obrazkach. 

Na jaką głoskę zaczynają się te słowa? 

Dziecko wymyśla inne słowa zaczynające się na głoskę „h”, a następnie stara się odnaleźć w 

domu przedmioty, których nazwa rozpoczyna się na głoskę „h”. 

 

 

 



6. Wykonaj zadania na kartach pracy 



 



  



 

 

 

Zadania dodatkowe 

 
1. Znajdź w domu niepotrzebną gazetę i odszukaj w niej fragment tekstu.  Zaznacz 

mazakiem jasnego koloru litery „h” występujące w tekście. 

 

2. Opowieść ruchowa „W lesie” (według Małgorzaty Markowskiej) 

Dzieci wykonują to, o czym opowiada dorosły.  

Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dzieci maszerują dookoła koła). Idziemy po ścieżce. 

Ścieżka robi się coraz węższa. Idziemy gęsiego – jedno za drugim. Las staje się gęsty – 

trzeba się schylać, przechodzić pod gałęziami, rozchylać zarośla (wymyślają różne 

sposoby przedzierania się przez las). Co jakiś czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, 

nasłuchujemy odgłosów lasu: śpiewu ptaków (wykonują skłony głowy w tył, na boki, 

skręty), stukania dzięcioła (w przysiadzie, uderzają palcami o ziemię). Idziemy dalej. 

Widzimy w oddali sarny na polanie (czworakują w różnych kierunkach). Wchodzimy 

na polanę pełną kwiatów. Biegamy radośnie, podskakujemy. Zmęczeni zabawą, 

kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las szumi: szu, szu, szu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


