
Strażnicy przyrody - las. 

1. Zabawa ruchowa 

Poranna gimnastyka, 

gimnastyka smyka! 

Ręce w górę, teraz w bok. 

Skłon, przysiad, skok! 

Dwa podskoki zrób szybciutko 

potem pochyl się niziutko – 

dotknij stóp, a potem kolan –  

już rozgrzewka jest zrobiona. 

Teraz w miejscu biegaj żwawo, 

skocz do przodu, potem w prawo. 

Wymach także zrób. 

 

2. „Opowieść drzewa” - list do dzieci. 

Witajcie moi mili strażnicy przyrody. Jak widzicie jestem drzewem. Muszę Wam 

powiedzieć, że bardzo potężne i silne ze mnie drzewo. Popatrzcie, jaką mam wielką 

koronę. Tak, tak ta część tak właśnie się 

nazywa. Czasami czuję się naprawdę 

jak jakiś król bo jestem bardzo ważne. 

Popatrzcie uważnie – tam gdzie u Was 

znajduje się brzuszek i nogi ja mam 

pień, a te grube gałęzie to konary. 

Przyjrzyjcie mi się – wiosną mam 

bardzo dużo zielonych liści, moi 

niektórzy bracia zamiast liści mają igły. 

Powiedzcie mi, czy wiecie dlaczego 

drzewa są takie ważne. Tak macie rację 

z drzew mamy owoce, drzewa chronią 

przed deszczem i słońcem, drzewa 

oczyszczają powietrze, z drzew robi się 

papier, z drewna drzew robi się meble. 

W takim razie, kiedy już wiecie, że drzewa są tak ważne, mam nadzieję, że będziecie 

je szanowały 



 

- Wymieńcie jeszcze raz części drzewa: korzenie, pień, gałęzie, koronę z 

liśćmi. Która część rośliny znajduje się pod ziemią? 

3.. „Drzewo” - zabawa rytmiczno-naśladowcza 

Dziecko unosi dłonie z zaciśniętymi pięściami, podnosi ręce do góry, 
opuszcza łokcie, wysuwa rozłożone palce, naśladuje przechylanie się drzewa w 

prawo i lewo: 

 
Palce małe, ręce duże 
łokcie w dole, dłonie w górze, 
ramię w prawo, ramię w lewo 
tak się w lesie chwieje drzewo” 

 

. A czy wiecie co to jest las? 



 

Las to dom roślin i zwierząt 

 – my jesteśmy gośćmi w lesie 

 
4. Nie śmieć w lesie” – ilustrowanie ruchem treści opowiadania. 

Pomoce: Przed przystąpieniem do zabawy przygotujcie sobie 

• po pierwsze: plastikowe butelki z nakrętkami oraz plastikowy pojemnik; 
• po drugie: stertę kulek wykonanych z gazet oraz kartonowe pudło; 
• po trzecie: zgniecione na płasko aluminiowe puszki po napojach oraz meta-

lowy pojemnik (pojemniki powinny być ustawione w pewnej odległości od 

przygotowanych górek śmieci). 
 

Rodzic animuje zabawę na podstawie treści historyjki pt: Nie śmieć w lesie 

(Magdalena Ledwoń) 

 

Dzieci wybrały się na spacer do lasu (marsz). W lesie świetnie się bawiły, 

biegając, (trucht), skacząc (podskoki obunóż) i hasając (przeskoki w miejscu, z 

nogi na nogę). 

Ale po skończonej zabawie zachowały się bardzo nieładnie – zostawiły w 

lesie wielką górę śmieci. Mieszkające tam zwierzęta spotkały się, naradziły i 

postanowiły: „Nie chcemy bałaganu w naszym domu!”, dlatego wzięły się za 

porządki. 



Sarenki przetoczyły papierowe kulki z gazet do pojemnika na papier 

(czworakowanie po dywanie, z toczeniem papierowej kulki nosem). 

Wiewióreczki postanowiły współpracować przy sprzątaniu plastikowych 

butelek (toczenie plastikowej butelki). 

Niedźwiedzie urządziły turniej w trafianiu do celu i wrzuciły wszystkie 

puszki do pojemnika na metalowe odpady (zabawa rzutna – celowanie puszkami 

do pojemnika). 

Pamiętajcie jednak, że to była tylko bajka. Zwierzęta nie posprzątają 

bałaganu, który zostawicie w lesie. Dlatego zabierajcie swoje śmieci. 

 7. Drzewo- praca plastyczno-techniczna 

Należy narysować lub wydrukować cztery jednakowe drzewa. Rys. 1. Każde 

drzewo pomalować, pokolorować lub obkleić czym chcecie. Każde drzewo 

niech przedstawia inną porę roku. Wytnijcie drzewa i zegnijcie na połowę. 

Sklejcie 4 drzewa wg wzoru. 

  

  



 

Bądźcie przyjacielem drzew, lasu, roślin – 
całej przyrody! 
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