
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA DZIECI Z PRACOWNI I 
 

OPRACOWAŁA 
DOROTA ŚLĘCZKA 
 

Temat: Czystość w lesie. 

 Zachęcam rodziców do przeczytania dzieciom wiersza I. Salach „Obietnica” połączonego z 
rozmową na temat niebezpieczeństw zagrażających środowisku ze strony człowieka.  

 
Obietnica  
Iwona Salach  
 
Gdy do lasu pójdą dzieci,  
żadne w lesie nie naśmieci,  
bo papierki i butelki  
dają pożar czasem wielki.  
Każdy malec obiecuje,  
że przyrodę uszanuje.  
Nie wystraszy w lesie zwierza,  
co do wody właśnie zmierza.  
 
 

 Praca z obrazkiem 
 
Przyjżyj się obrazkom,  zastanów się czy dzieci zachowuje się właściwie? 
 

 



PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA DZIECI Z PRACOWNI I 
 

OPRACOWAŁA 
DOROTA ŚLĘCZKA 
 

 Zabawa ruchowa „Sprzątamy las” – zabawa ruchowa.. Dzieci biegają po sali przy 
dźwiękach dowolnej melodii, na przerwę zatrzymują się i robią skłony udając podnoszenie 
śmieci. Zabawę powtarzamy. 

 
 Praca z obrazkiem „Czy wiesz że…?” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Praca plastyczna „Drzewo wiosenne”. 

Mamy wiosnę, wokół mnóstwo pięknie kwitnących drzew, w naszym domu również. 
 
Potrzebne będą: 
- rolki po papierze toaletowym  
lub ręcznikach kuchennych,                         
- brązowa farba,                           
- popcorn,  
- klej, 
- pędzelek, 
- nożyczki. 
 
Do wykonania drzewka można wykorzystać dwie rolki po papierze toaletowym, jedną na pień, a 
drugą na konare. Drugim wariantem jest rolka po papierowych ręcznikach kuchennych. Malujemy 
pień drzewa na brązowo, gdy wyschnie, nacinamy z jednej strony tworząc koronę drzewa. 
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Przyklejamy popcorn do konarów. Na koniec poprzecinamy je troszkę na dole i przykleimy do 
przygotowanej wcześniej tektury.  
 
 Gimnastyka narządów artykulacyjnych– rodzic prezentuje określone ćwiczenia, a dziecko 

naśladuje:  
 

„Obiad misia”- układamy dłonie w kształt miseczki, wysuwamy język z buzi, wykonujemy ruchy 
naśladujące wylizywanie. Język pracuje w układzie od dołu do góry. 
„Miś skacze”-dzieci poruszają rytmicznie językiem góra, dół,  
„Miś odpędza pszczoły”-dzieci poruszają rytmicznie językiem w lewo, prawo. 
„Kropeczki biedroneczki”- malują kropeczki czubkiem języka na podniebieniu górnym. 
 
 

Zapamiętaj!! 
O przyrodę dbamy i w lesie sprzątamy  

 

 


