
1. Las – wspólne oglądanie albumów, książek i czasopism o lesie. Rodzic opowiada 
dzieciom o lesie: o roślinności i zwierzętach. Zachęca dzieci do swobodnych 
wypowiedzi.

2. Oglądanie filmu Wędrówki Skrzata Borówki: „Las mieszany”
https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4

3. Rozwiązanie zagadki:
Sosnowy, dębowy,
stary lub młody
rosną w nim grzyby,
rosną jagody. (las)

4. Wykonanie pracy plastycznej – 'Leśne składanki: Piętra lasu”
Wykonanie w filmie Wędrówki Skrzata Borówki: „Las mieszany”

5. „Idziemy do lasu” - opowieść ruchowa. Rodzic mówi nazwy czynności, dzieci 
naśladują je ruchem: maszerowanie; zbieranie grzybów (dzieci przykucają i 
naśladują wkładanie grzybów do koszyka); słuchanie ciszy (zastygają w bezruchu); 
słuchanie odgłosów lasu (zatrzymują się w miejscu i przykładają zwinięte w trąbki 
dłonie do uszu: lewą – do lewego, prawą do prawego); chód zwierząt: dzieci po 
drodze spotykają zwierzęta: lis – chodzą na czworakach, zając – wykonują skoki 
obunóż, sowa – biegają machając rękoma)

6. „Przeglądamy się w leśnym źródle” - zabawa ruchowa. Rodzic mówi: Jestem 
leśnym źródłem, w którym będziecie się przeglądać i robić dokładnie to, co ja. 
Wykonuje ruchy: macha obiema rękoma jednocześnie z lewej strony na prawą; 
macha rękoma rozłożonymi na boki – naśladuje fruwanie; rysuje w powietrzu duże 
koła najpierw ręką prawą, ręką lewą, potem obiema rękoma jednocześnie; rysuje w 
powietrzu choinkę oburącz, zaczyna od góry; rysuje grzyba ręką prawą, potem lewą
itd.

7. Zajęcia relaksacyjne i odprężające.
Dzieci kładą się na wznak, zamykają oczy i starają się całkowicie rozluźnić mięśnie.
Wyobrażają sobie, że leżą na łące w lesie i wsłuchują się w odgłosy lasu. 
https://www.bing.com/videos/search?q=odg
%c5%82osy+lasu+youtube&&view=detail&mid=E9EAEFF25ACD6A8139B3E9EAE
FF25ACD6A8139B3&rvsmid=8B0DB2CC03E475D374878B0DB2CC03E475D3748
7&FORM=VDRVRV

Dodatkowo możemy poćwiczyć oddychanie i przeprowadzić masaż.
https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA
Oddychanie brzuszne
Dzieci kładą się na wznak i starają się całkowicie rozluźnić mięśnie. 
Prawidłowa postawa leżąca spełnia następujące wymogi: Nogi ułożone w lekkim 
rozkroku, stopy rozchylone swobodnie na zewnątrz; ręce powierzchnią dłoni 
odwrócone w górę, ułożone wzdłuż ciała, w odległości około 20 cm od tułowia; 
głowa ułożona równo na ziemi, tak, aby nie zadzierać brody do góry i nie odchylać 
głowy do tyłu. Warunkiem uzyskania pełnego odprężenia jest wrażenie ciężaru. Aby
się rozluźnić, dzieci muszą sobie wyobrazić, że ich ciało ma ogromny ciężar( jest 
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np. z kamienia, żelaza). Usta powinny być lekko zamknięte, lecz zęby nie mogą 
dotykać się wzajemnie.  Przystępując do ćwiczenia oddechu brzusznego, Rodzic 
prosi, aby dzieci położyły powoli obie ręce na brzuchu (nie łącząc ich ze sobą). 
Następnie ułożyły usta tak, jakby chciały zdmuchnąć świeczkę. Przy tak 
zaokrąglonych ustach rozpoczynamy wdech. Wydech ustami powtarzamy tylko 
kilka razy, potem przechodzimy do oddychania tylko nosem. Po wydechu powinna 
nastąpić krótka chwila zatrzymania oddechu. Później następuje wdech nosem. 
Każdorazowo należy zwracać uwagę dzieciom na to, jak przy wdechu podnosi się 
ściana brzuszna wraz z położonymi na niej rękoma.   

Masaż:
Dziecko poddawane masażowi kładziemy na brzuchu, na miękkim kocu lub 
dywanie.  Ręce dziecka są ułożone wzdłuż tułowia.  Osoba masująca klęka  
dokoła masowanego tak, aby poddać masażowi całe ciało z wyjątkiem głowy.  
Kładzie dłonie na ciele leżącego i rozpoczyna masowanie  W czasie masowania 
może wykonywać ruchy: przesuwania, ugniatania, klepania itp.  Ważne jest, aby 
masujący wykonywał wszystkie ruchy synchronicznie, płynnie i łagodnie, ale bardzo
zdecydowanie 
Po zakończeniu masażu masująca osoba przez krótką chwilę trzyma dłonie na ciele
leżącego, po czym je podnosi.




