
Opracowała: mgr Marta Sobolewska
Z wykorzystaniem fragmentów przewodnika metodycznego „Olek i Ada” wyd. MAC

ZKiW w Kolbudach oddział przedszkolny, grupa „Sówki”
Propozycja aktywności dla dzieci 3-4 letnich 

na tydzień 23.03.2020r.- 27.03.2020r.

Tematyka tygodnia: Zwierzęta naszych pól i lasów

Dzień 1 Lis:

• W miarę możliwości zgromadzenie książek, albumów, encyklopedii o zwierzętach leśnych
i polnych.  Wspólne  oglądanie  i  czytanie  zawartych  w nich  ciekawostek.  Dorosły razem
z dzieckiem  dzieli  nazwy  zwierząt  rytmicznie  (na  sylaby).  Dziecko  opisuje  wygląd
wybranych zwierząt.

• Ciekawostki na temat lisa. 
Dziecko  próbuje  znaleźć  w zgromadzonych  książkach  zdjęcie  lisa.  Jeżeli  nie  ma  takiej
możliwości,  to  osoba  dorosła  może  zaprezentować  zdjęcie  lisa  na  urządzeniu
elektronicznym.  Dziecko  z  pomocą  osoby  dorosłej  omawia  wygląd  i  cechy
charakterystyczne lisa.
 
Ciekawostki:  Lisy mieszkają  w lesie,  kopią  sobie  nory  lub jamy.  Budowa ich  ciała  jest
podobna do budowy psa. Mają długi ogon, puszyste futro, 4 łapy, a na każdej łapie 4 palce.
Charakteryzują się bardzo dobrym słuchem i dobrym węchem. Lisy są mięsożerne. Lubią
jeść zające, kuropatwy, a czasem podbierają kury z kurników. Mają szpiczaste uszy, a ich
pysk jest w połowie rudy, a w połowie biały. 

• Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki Lisek Łakomczuszek.
https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4

Śpiewające Brzdące - Lisek łakomczuszek
1. Idzie lisek do kurnika, 

Lisek łakomczuszek, lisek łakomczuszek. 
Na śniadanko zjadłby kurkę, 

Bo ma pusty brzuszek, bo ma pusty brzuszek. 
Ref. Oj, lisku, lisku, 
Wracaj już do lasu. 

Oj, lisku, lisku, 
Szkoda twego czasu. 

Oj, lisku, lisku, 
Kurki wciąż biegają. 

Oj, lisku, lisku, 
Sztuczki twoje znają! 

2. Lisek jest spryciarzem wielkim, 
Chodzi pomalutku, chodzi pomalutku. 

Może czasem do kurnika, 
Zajrzeć po cichutku, zajrzeć po cichutku. 

Ref. Oj, lisku, lisku (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4


• Rozmowa na temat wysłuchanej piosenki.
– Co lisek chciał zjeść na śniadanie?
– Gdzie mieszka lisek?
– Co to znaczy, że lisek jest spryciarzem?

• Praca plastyczna Lis. 
Potrzebne  będą:  Białe  talerzyki  papierowe  lub  wycięte  koło  z  kartki  technicznej,  klej,
gotowe elementy przygotowane przez  dorosłego:  uszy,  nos,  oczy,  pomarańczowy papier
kolorowy (można zastąpić: bibułą, włóczką, pokolorowaną kartką na pomarańczowo). 
Dziecko otrzymuje talerzyk papierowy lub koło z kartki technicznej. Zadanie dziecka polega
na  wydzieraniu  pasków  z  pomarańczowego  papieru  i  naklejaniu  ich  na  talerzyku/kole.
Następnie osoba dorosła zgina części talerzyka/koła tak jak na zdjęciu. W szerszej części
talerzyka, po zewnętrznej stronie, dziecko dokleja uszy, na zgięciu talerzyka – oczy i na
dolnej części nos lisa. 

• Źródło:http://kreatywnieaktywnie.pl/lesne-zwierzatka-z-papierowych-talerzykow/ 

http://kreatywnieaktywnie.pl/lesne-zwierzatka-z-papierowych-talerzykow/


Dzień 2 Wiewiórka:

• Zabawa muzyczna Nasze instrumenty. 
Potrzebne  będą  elementy  na  których  można  wystukiwać  rytm  np.:  orzechy-  włoskie,
laskowe, klocki drewniane, plastikowe nakrętki itp. 
Dziecko  wybiera  sobie  własny  instrument  z  tych  zgromadzonych  przez  dorosłego.
Następnie osoba dorosła podaje rytm, który dziecko ma za zadanie powtórzyć (np. stuk, stuk
– przerwa). W zależności od umiejętności dziecka, rytmy można modyfikować i utrudniać,
zwiększając ilość dźwięków lub dodając drugi instrument. Dziecko może również przejąć
rolę osoby dorosłej.

• Wprowadzenie do zajęć – zagadka. 
W dziupli na drzewie
wysoko mieszka.
Chcesz ją ucieszyć
– daj jej orzeszka. (wiewiórka)

• Rozmowa na temat: Jakie są wiewiórki? 
Obrazek albo zdjęcie wiewiórki. Osoba dorosła rozmawia z dzieckiem na temat zwyczajów
wiewiórki, jej przysmaków.

Ciekawostki: Wiewiórki  mają  bardzo  mocne  i  ostre  zęby  (siekacze),  dzięki  którym
z łatwością przegryzają twarde łupiny orzechów laskowych i  żołędzi. Najczęściej  futerko
wiewiórki jest koloru rudego. W zimie zmienia barwę na popielate. Brzuszek jest zawsze
biały  i  wyraźnie  odróżnia  się  od  reszty  ciała. Bardzo  puszysty,  okazały  ogon  pomaga
utrzymywać wiewiórce równowagę na cienkich gałązkach lub podczas skoków z gałęzi na
gałąź.  Może  też  służyć  za  spadochron,  kiedy  wiewiórka,  uciekając  przed
niebezpieczeństwem, wykonuje długie skoki z drzewa na drzewo. 

• Zabawa dydaktyczna Pomagamy wiewiórce. 
Przygotowujemy  szyszki,  orzechy,  żołędzie  (przedmioty  te  można  zastąpić  guzikami,
kamyczkami, kuleczkami itp.) oraz trzy dziuple: np. pojemniki, talerze, koła ze sznurka.
Dziecko wykonuje polecenia dorosłego, wykorzystując zgromadzone materiały np.
− Wybierz cztery szyszki i ułóż je w pierwszej dziupli. 
− W drugiej dziupli ułóż tyle żołędzi, aby było ich mniej niż szyszek. 
− W trzeciej dziupli ułóż tyle orzechów, ile masz lat. 
Polecenia  dowolnie  modyfikujemy  dopasowując  je  do  umiejętności  dziecka,  można  je
utrudniać  zwiększając  ilość  przedmiotów  albo  prosząc  o  zabranie  określonej  liczby
i przeliczenie ile zostało w dziupli itp.

• *Zadanie dla chętnych* (Jeżeli dziecko nie jest uczulone na orzechy!) 
Degustowanie produktów zawierających orzechy. Np. Orzechy: włoskie, laskowe, ziemne,
masło  orzechowe.  Jeżeli  jest  w  domu  dziadek  do  orzechów,  to  można  zaprezentować
dziecku  jego  działanie.  Dziecko  przed  spróbowaniem  ogląda  nierozłupane  orzechy,
porównuje ich cechy (wygląd, wielkość). Następnie osoba dorosła rozłupuje kilka orzechów
i częstuje dziecko. Dziecko mówi o swoich wrażeniach smakowych. 

• Rysowanie po linii wiewiórki.
Dziecko za pomocą kredki, mazaka lub paluszka zamoczonego w farbie kreśli po śladzie
wiewiórki. Jeżeli dziecko ma chęć na koniec można pokolorować lub pomalować obrazek,
orzechy można wylepić plasteliną. 



Źródło: https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/01/jesienwiewiorka.png 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/01/jesienwiewiorka.png


Dzień 3 Zając:

• Zabawa ruchowa Na zielonej łące. 
Dorosły recytuje  poniższą  rymowankę coraz  szybciej,  a  dziecko wykonuje  ruchy:  stuka
nogą, potrząsa ręką, pochyla głowę, kuca, obraca się i wykonuje upadek kontrolowany.

Na zielonej łące, raz, dwa, trzy, 
bawią się zające, raz, dwa, trzy. 
Postukują jedną nogą, postukują drugą nogą, 
potrząsają jedną ręką, potrząsają drugą ręką, 
pochylają lekko głowę, odchylają swoją głowę, 
przykucają i powstają, przykucają i powstają, 
obracają się zające, upadają i odpoczywają
te zające, co na łące tak bawiły się. 

• Słuchanie ciekawostek o zającach. 
Zdjęcia zajęcy. Wspólne oglądanie zdjęć zajęcy, omawianie charakterystycznych cech, ich
wyglądu.

Ciekawostki: Zająca spotkać można głównie na polach i łąkach. Uszy zająca są dłuższe od
jego głowy.  Jego futro ma kolor  szarobrązowy,  a zimą staje  się jaśniejsze.  Nogi  zająca
nazywa  się  skokami,  są  one  przystosowane  do  biegania  po  twardym  trenie.  Zające  są
wyłącznie roślinożerne. Wiosną i latem jedzą naziemne części roślin, jesienią mogą zjadać
korzonki, a zimą obgryzają gałązki drzew i krzewów. Nie boją się wody – w razie potrzeby
potrafią pływać. 

• Praca plastyczna Zając. 

Źródło:https://www.thebestideasforkids.com/wp-content/uploads/2019/02/Toilet-Paper-Roll-Bunny-Craft.jpg 

Do wykonania zająca będą potrzebne rolki po papierze. (Można użyć rolki przeciętej na pół
po ręczniku papierowym). Przed użyciem rolki dziecko może ją pomalować farbą.
Nosek można zastąpić  kuleczką z  plasteliny lub bibułki,  z  tyłu można dokleić  taki  sam
ogonek. Oczy oraz wąsy mogą być dorysowane. Wąsy można wykonać również z papieru.
Dziecko  do  rolki  przykleja  oczy,  nosek  i  wąsy.  Następnie  od  środka  wklejają  uszy  
(przygotowane przez dorosłego). Od tyłu przyklejają ogonek.

https://www.thebestideasforkids.com/wp-content/uploads/2019/02/Toilet-Paper-Roll-Bunny-Craft.jpg


Dzień 4  Gdzie mieszkają zwierzęta? :

Obrazki przedstawiające kopiec i norę:

Źródło obu zdjęć: https://pl.pinterest.com/ 

https://pl.pinterest.com/


• Rozwiązywanie zagadki. 
Cztery ściany, okna, drzwi. 
O czym myślę? 
Powiedz mi. (dom) 

Dorosły  pyta  dziecko,  co  znaczy  słowo  dom.  Wyjaśnia,  że  zwierzęta,  tak  jak  ludzie,  
mieszkają w określonym miejscu. Pyta, jakie domy zwierząt zna dziecko.
Następnie pokazuje powyższe obrazki przedstawiające kopiec i norę. Wyjaśnia, co to jest  
nora. Następnie pyta dziecko, jakie zna zwierzęta, które mieszkają w norze i po co jest ona 
zwierzętom potrzebna. 
Nora to miejsce pod ziemią, w którym może schronić się zwierzę. Czasem zdarza się, że nora
wykopana przez jedno zwierzę, np. borsuka, jest wykorzystywana przez lisa. 

Dziecko przygląda się obrazkowi przedstawiającemu kopiec. Stara się wyjaśnić znaczenie
słowa kopiec. Dorosły uzupełnia wypowiedzi dziecka. 
Kopiec to  grudy  ziemi,  które  kret  wyrzuca  na  zewnątrz,  kopiąc  podziemne  korytarze.
Stanowią one jakby sufit jego domu. Pod każdym kopcem znajduje się wejście do krecich
tuneli. 

• Tunele kretów – rysowanie palcem na kaszy/piasku. 
Potrzebne będą: plastikowa taca lub płaski talerz, kasza lub piasek. 
Dziecko rysuje palcem na kaszy wysypanej na tacce korytarze kretów. Następnie usypuje z
kaszy kopiec. Dorosły opowiada ciekawostki o życiu kreta. 
Kret mieszka  pod  ziemią.  Bardzo  słabo  widzi,  dlatego  rzadko  można  go  spotkać  na
powierzchni ziemi. Żyje samotnie. Nie zapada w sen zimowy. Drąży podziemne korytarze.
Ma czarne aksamitne futerko. 

• Zabawa Polowanie na myszy. 
Dziecko jest myszką. Porusza się po wyznaczonej przez dorosłego bezpiecznej przestrzeni.
Osoba dorosła  stoi  odwrócona do dziecka  plecami  i  jest  kotem.  Kiedy kot  się  odwraca
myszka zatrzymuje się bez ruchu w dowolnej pozycji. Osoba dorosła wypowiada hasło: Kot
poluje, myszki obserwuje. Zabawę można powtórzyć kilka razy, zamieniając się rolami.



Dzień 5 Wiemy już dużo o zwierzętach:

• Wysłuchanie wiersza czytanego przez dorosłego 
„Może zobaczymy”- H. Bechlerowej.
Idźmy leśną ścieżką cicho, cichuteńko,
może zobaczymy sarniątko z sarenką.
Może zobaczymy wiewióreczkę małą,
jak wesoło skacze z gałęzi na gałąź.
I niech nikt po lesie nie gwiżdże, nie woła –
może usłyszymy pukanie dzięcioła.
A może zaśpiewa między gałązkami
jakiś leśny ptaszek, którego nie znamy…
I będzie nas witał wesołą piosenką!
Tylko idźmy lasem cicho… cichuteńko…

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza i doświadczenia dziecka:
─ Jakie nazwy zwierząt występują w wierszu? (sarna, wiewiórka,dzięcioł)
─ Czyim domem jest las? (zwierząt) 
─ Jak należy zachowywać się w lesie?

• Quiz dydaktyczny Co wiemy o poznanych zwierzętach? 
Dziecko mówi: „Tak”, kiedy zgadzają się ze zdaniem, a „Nie”, kiedy się z nim nie zgadza. 
− Wiewiórki budują kopce. (nie)
− Zające mają długi ogon. (nie)
− Lisy polują na zające i kury. (tak)
− Krety mają bardzo słaby wzrok. (tak)
− Jeże mieszkają w dziuplach drzew. (nie) 
− Zające mieszkają w norach. (tak)

 
• Praca Moje zwierzątko 

Potrzebne będzie wieczko od pudełka np.  margarynie,  lub zakrętka od słoika,  plastelina
(można zastąpić masą solną), ziarna np. słonecznika/ryżu/grochu. Dziecko ugniata w rękach
masę następnie pokrywa wewnętrzną powierzchnię wieczka warstwą masy (rozcierają ją
palcami, aby nie było jej zbyt dużo). Następnie, wciskając ziarna w masę, dziecko układa
sylwetę swojego ulubionego zwierzęcia, mieszkańca pola lub lasu.

• Dziecko prezentuje pracę członkom rodziny, którzy zgadują jakie zwierzątko stworzyło.

Źródło:https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima?id=19:budujemy-wlasne-igloo-puzzle&tmpl=component&start=48 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima?id=19:budujemy-wlasne-igloo-puzzle&tmpl=component&start=48


Karty pracy dla chętnych do druku:




