
1. Rodzic rozmawia z dziećmi na temat właściwych i niewłaściwych zachowań w lesie.
Wraz z  dzieckiem ustala zasady, o których należy pamiętać, będąc w lesie: 
zachowuję się cicho, zostawiam po sobie porządek, dokarmiam zwierzęta (w 
wyznaczonych miejscach), dbam o przyrodę... 

2. Posłuchaj piosenki
Śpiewanie poznanej piosenki, utrwalanie tekstu i melodii.
https://www.bing.com/videos/search?q=duszki+duszki+le
%c5%9bne&docid=608001604510811015&mid=30E7AE48583F609A3ED130E7AE
48583F609A3ED1&view=detail&FORM=VIRE

LEŚNE DUSZKI słowa: Dorota Gellner muzyka: Aleksander Pałac 
 
I. Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki i do pracy zapał wielki. 
 
Refren: Duszki, duszki Duszki leśne,

  Wstają co dzień Bardzo wcześnie.
   I ziewając raz po raz,
  zaczynają sprzątać las! 

 
II. Piorą liście, myją szyszki aż dokoła wszystko błyszczy.           
Muchomorom piorą groszki, bo te duszki to czyścioszki. 
 
 
Refren: Duszki, duszki .... 
 
III. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
     Zaraz duszek za nim leci, 
     Zaraz siada mu na ręce,  
     Grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 

Refren: Duszki, duszki......

3. Quiz ekologiczny Pierwszoklasista w lesie. 
Obrazki: z uśmiechniętą buzią i ze smutną buzią. 
Rodzic wypowiada kolejne zdania. Jeśli dzieci uważają, że zdanie jest prawdziwe, 
pokazują obrazek z uśmiechniętą buzią; jeśli zdanie jest fałszywe – obrazek ze 
smutną buzią. 
W lesie wolno krzyczeć. 
W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy rośliny. 
W lesie można obserwować przyrodę. 
W lesie można rysować po drzewach.
Wskazane zdania są jedynie przykładem, który Rodzic może dowolnie 
modyfikować.

4. „Portrety leśnych mieszkańców” - malowanie farbami wybranego zwierzęcia 
leśnego. Na koniec dzieci nazywają zwierzę przez siebie namalowane i opowiadają 
o nim jak wygląda, jakie odgłosy wydaje i jak się porusza.

5. „Na dywanie siedzi jeż” – zabawa naśladowcza. Dzieci i rodzicami siadają na 
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podłodze i wybierają spośród siebie jeża, który siada przed wszystkimi. Wszyscy 
wypowiadają słowa rymowanki:
Na dywanie siedzi jeż,
Co on robi to my/ja też.
Co robisz jeżu?
Po tych słowach wybrana osoba na jeża wykonuje ruch, który naśladują pozostali 
domownicy. Może to być ruch dłonią, klaskanie, skoki, pajacyk itp. Następnie 
domownicy powtarzają dalej słowa wierszyka:
My lubimy bardzo jeże,
Niech innego nam wybierze.
Po tych słowach jeżyk odpowiada:
Ja jestem jeż, lubię (podaje imię innego domownika) też.
Wymienia imię osoby, która go zastąpi w zabawie.

6. Ćwiczenia słuchowe. − Dzieci słuchają, Rodzic dzieli nazwy zwierząt rytmicznie – 
na części (sylaby). (So - wa, wie - wiór - ka, dzię - cioł, niedź - wiedź, sar - na, je - 
leń, dzik, lis, jeż, ku - kuł - ka, wilk, łoś, bor - suk).  − dzieci mają za zadanie 
powiedzieć całe nazwy i wskazać odpowiednie zwierzęta. 

7. Ćwiczenie pamięci. Jakiego zwierzęcia brakuje? 
Rodzic rozkłada przed dzieckiem 3 lub 4 obrazki przedstawiające zwierzęta leśne i 
prosi o ich nazwanie. Dziecko zamyka oczy, a Rodzic chowa jeden z obrazków. 
Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, jaki obrazek został schowany.

8. Dla chętnych
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