
  Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności! 

 

Wysłuchajmy na początek wiersza  

Donaty Ciosek Aiale  „CO NAM DAJE LAS?” 

Las kryje w sobie tajemnic bez liku, 

nawet tuż obok Ciebie, w tym małym gaiku. 

Stare drzewa historie sprzed lat opowiadają,  

zwierzęta z zaciekawieniem ich słuchają. 

Tu dnia każdego rodzi się nowe życie, 

udajcie się tam na spacer, a sami zobaczycie. 

W gniazdach pisklęta się wykluwają, 

pracowite mrówki o swój dom zawsze dbają. 

Z oddali słychać stukot dzięcioła, 

żuczków gromadka maszeruje wesoła. 

Wiewiórki buczynę zbierają, tam w oddali kica zając. 

O poranku srebrzy się rosa na zielonej trawy kłosach. 

Słońce przez drzew konary się przebija. 

Urok tego miejsca nigdy nie przemija. 

Skarby tutaj są ukryte; grzyby, jagody, poziomki wyśmienite. 

Warto do lasu wybrać się w odwiedziny, 

niż przed ekranem komputera spędzać całe godziny! 

źródło: https://miastodzieci.pl/bajki/spacer-po-lesie-2/ 

 

 

 

Zachęcamy również do obejrzenia filmu edukacyjno- przyrodniczego  

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

 

https://miastodzieci.pl/bajki/spacer-po-lesie-2/
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs


Rozwiążmy teraz kilka zagadek… Najpierw posłuchaj, zastanów się i odpowiedz… 

 

Jest brunatny, bardzo duży, 

nos ma czarny, futra w bród, 

zaś ze wszystkich smakołyków 

on najbardziej lubi miód. (niedźwiedź) 

 

 

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) 

 

On jest dziki, on jest zły 

On ma bardzo ostre kły. 

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

 

 

Jest zgrabna i płochliwa 

W lesie je trawkę, liście zrywa. 

Jest zwinna jak panna. 

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

 

Mądre oczy, duża głowa 

w nocy łowi w dzień się chowa. 

Zgadniesz po tych paru słowach, 

że ten ptak to …  (sowa) 

 

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) 

 

Ma króciutkie nóżki, 

i maleńki ryjek, 

chociaż igły nosi, 

nigdy nic nie szyje. (jeż) 

źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/10/zwierzeta-lesne-konspekt-zajec-w.html 

Może teraz zechcesz wykonać jakąś pracę plastyczną? Na przykład narysuj zwierzątko leśne albo swój ostatni 

spacer po lesie czy parku Możesz użyć kredek, kolorowych pisaków, możesz swoją pracę wykleić papierem 

kolorowym albo plasteliną. Zrób  pracę tak, jak potrafisz najlepiej! Do dzieła! 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/10/zwierzeta-lesne-konspekt-zajec-w.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadanie.  Wykonaj odejmowanie tak, jak w przykładzie z tęczami.  

 
źródło: https://pl.pinterest.com/pin/636485359824227027/ 

https://pl.pinterest.com/pin/636485359824227027/


Zadanie.  Rysuj po śladzie najładniej jak potrafisz.  Pamiętaj o prawidłowym trzymaniu ołówka. 

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/636485359823878822/ 

Opracowały: Anna Ledwoch, Monika Kocot. 

https://pl.pinterest.com/pin/636485359823878822/

