
                                                          

                                              „JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY’ 

Dzień dobry. Zapraszamy do zabawy. Oto propozycje. 

 

 

 

1. Poranna zabawa:   https://www.youtube.com/watch?v=GjAj8QALmv0 

2. Film „Leśna wycieczka”.                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI 

Leśne zwierzęta mają niemały kłopot. Po wizycie w lesie ludzi została sterta śmieci i strach, 

że uciążliwi turyści znów wrócą, będą hałasować, palić ogniska, niszczyć młode drzewka i 

zakłócać spokój. Postanawiają wspólnie napisać książkę dla dzieci, w której uczą ich 

właściwego zachowania i szacunku do lasu, jego mieszkańców i przyrody. 

3. Odpowiedz na pytania: 

-  Jak należy zachować się w lesie? 

-  Czego nie należy robić? 

  

4.  Posłuchaj i zatańcz: https://www.youtube.com/watch?v=z2FedJPZhXY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GjAj8QALmv0
https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI
https://www.youtube.com/watch?v=z2FedJPZhXY


 

 

5. Przyjrzyj się obrazkom i powiedz , na których dzieci zachowują się dobrze, a na których źle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

             6. Zabawa z elementem rzutu. 

Rodzic rozsypuje na podłodze kule zrobione z papieru lub gazet i stawia kosz. Zadaniem dziecka 

jest pozbieranie i wrzucenie wszystkich śmieci – papierowych kulek do kosza z pewnej 

odległości. W zależności od celnych trafień można zwiększać odległość kosza. 

 7.  „Wycieczka do lasu’ – wspólnie z rodzicami zaplanujcie wiosenny spacer do lasu. 

Pamiętajcie o zasadach zachowania! 

 



8. Gra planszowa . 

 

 

Wycieczka do lasu to gra dla 2-4 dzieci. Gracze chodzą po lesie. Czasami zrobią coś dobrego za co 

zyskują punkt lub coś złego za co go tracą. Muszą ich zebrać przynajmniej 3, aby wygrać. Można 

poruszać się w dowolnym kierunku o tyle pól, ile pokaże kostka – jednak nie można się cofać w tej 

samej kolejce. Las nagradza tych, którzy właściwie się zachowują. 

 

Liczba graczy: 

 dowolna (najlepiej 2-4) 

Ta gra planszowa może służyć do nauki: 

 przeliczania 1-6 
 podejmowania decyzji 
 zasad dobrego wychowania 
 radzenia sobie z porażką 

http://www.debinski.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/wycieczka_do_lasu.jpg


Ta gra planszowa wymaga dodatkowo: 

 Pionki: 1 szt. dla każdego gracza 
 Kostki: 1 zwykła 
 Żetony/Karty: 3 dla każdego gracza (nie dołączone do gry) 

Zasady gry: 

Startujemy z dowolnego pola. Chodzimy w dowolnym kierunku. Tak jak to po lesie. Poruszamy się o 

tyle pól ile pokaże kostka. Jeśli ruch kończy się na polu z pytajnikiem trzeba jeszcze raz rzucić 

kostką i odczytać co się zrobiło w lesie. Jeśli coś dobrego dostaje się jeden punkt, jeśli coś złego to 

traci się punkt. Wygrywa ten kto pierwszy zbierze 3 punkt. 

Plansza do gry: 

Ta gra planszowa jest do pobrania za darmo (787 KB) na Basiowe Gry Planszowe lub  

| | Gra na GoogleDrive | 

 

9. Puzzle online. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/227456-las-ekologia 

 

http://www.debinski.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/wycieczka_do_lasu.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_l7qikcehtEamU3MmEyTnh2b2c/view?usp=sharing
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/227456-las-ekologia

