
Dzień dobry Elfiki! 

Dzisiaj same przyjemności 

Czy wiecie co to za owad? 

 

Jest to żuk leśny . 

 Można go spotkać w lesie (jak sama nazwa wskazuje) 

Za chwilę zamienicie się w takiego żuka i będziecie go naśladować  

Gotowi? W takim razie zaczynamy!  

 

,,Spacer żuka”- opowieść ruchowa 

Rodzic czyta opowiadanie, dziecko wykonuje ruchy zgodne z treścią 

opowiadania. 

Pewien mały żuk poszedł na spacer (dziecko maszeruje po pokoju). Na swojej 

drodze napotkał dużego jeża ( zatrzymuje się i patrzy do góry). Jeż był tak 

ogromny, że żuk musiał się schylić, aby przejść (dziecko chodzi na ugiętych 

kolanach ze schyloną głową). Gdy mu się to udało, dotarł na bardzo piaszczystą 

drogę, trudne to zadanie dla żuka, trzeba szybciutko przebierać nogami (dziecko 

przemieszcza się po pokoju, szybko poruszając nogami) . Ale cóż to? Nie udało 

się! Nasz żuk przewrócił się na plecy (dziecko kładzie się na plecach). Biedny 

mały żuk przebierał nóżkami tak szybko i bujał się na boki (dziecko wykonuje 

te czynności), ale nie udawało mu się podnieść. Nagle zawiał mocniejszy wiatr i 

przewrócił żuka z powrotem na nogi (dziecko przekręca się na bok, później 

kładzie się na brzuch i wstaje). Bardzo już zmęczony, ale zadowolony żuk 



wrócił do domu i położył się, aby odpocząć (dziecko idzie powoli, następnie 

kładzie się na brzuchu i zwija w kulkę). 

,,Czy wiem jak chronić moją planetę?”- próba odpowiedzi na pytania (jeżeli 

dziecko ma problem, można pomóc ) 

 Co robimy, by oszczędzać wodę? 

 Do jakiego pojemnika wrzucamy kartki papieru? 

 Jak zachowujemy się w lesie, by nie spłoszyć zwierząt? 

 Kiedy należy dokarmiać ptaki? 

 Co należy zrobić, gdy wychodzimy z pokoju do łazienki? 

 

,,CO ZROBIĘ DLA ZIEMI?” –gra dydaktyczna 

Rodzic układa na podłodze kartki A4 z numerami od 1-20 (przy numerze 20 

leży ilustracja przedstawiająca piękny las, który można pokolorować oraz kartka 

z napisem META). 

Przed kartką z numerem 1 rodzic ustawia pionki- 4 kręgle (samochody, misie 

lub cokolwiek). 

Cel gry: dotarcie do lasu –pola z numerem 20. 

Dziecko rzuca kostką. Każde pole od 1-20 ma przypisane znaczenie. Jeśli jest 

ono dobre dla środowiska, dziecko przesuwa się o kilka pól do przodu, a jeśli 

złe- cofa się. 

Znaczenie kolejnych pól: 

1. Pomagacie sprzątać las. Przesuwacie pionek o 2 pola do przodu. 

2. Wyłączacie światło, gdy wychodzicie z pokoju. Przesuwacie pionek o 3 

pola do przodu. 

3. Pomagacie leśniczemu dokładać jedzenie do paśnika dla zwierząt. 

Przesuwacie pionek o 2 pola do przodu. 

4. Po pikniku zostawiliście śmieci w lesie. Cofacie się o 2 pola. 

5. Kupujecie rodzicom energooszczędne żarówki. Przesuwacie pionek o 1 

pole do przodu. 

6. Urwaliście gałęzie, aby zrobić z nich miecze. Cofacie się o 2 pola. 

7. Myjecie zęby przy zakręconym kranie. Przesuwacie pionek o 2 pola do 

przodu. 



8. Włożyliście kij w mrowisko. Cofacie się o 1 pole. 

9. Pomagacie sadzić drzewa. Przesuwacie pionek o 3 pola do przodu. 

10. Głośno krzyczycie w lesie, uciekają zwierzęta, odlatują ptaki. Cofacie się 

o 2 pola. 

11. Dokarmiacie ptaki w czasie mrozów. Przesuwacie pionek o 1 pole do 

przodu. 

12. Posadziliście na balkonie kwiaty i je podlewacie. Przesuwacie pionek o 2 

pola do przodu. 

13. Podeptaliście grzyby. Cofacie się o 2 pola. 

14. Segregujecie śmieci. Przesuwacie pionek o 2 pola do przodu. 

15. Namawiacie rodziców, aby załadowali pralkę i zmywarkę do pełna i 

dopiero wtedy uruchamiali urządzenie. Przesuwacie pionek o 2 pola do 

przodu. 

16. Złapaliście biedronkę i włożyliście do pudełka od zapałek. Cofacie się o 2 

pola. 

17. Ubrania, z których wyrośliście, oddajecie innym dzieciom. Przesuwacie 

pionek o 2 pola do przodu. 

18. Do przedszkola przychodzicie z rodzicami pieszo, bo mieszkacie 

niedaleko, a jadące samochody zatruwają środowisko. Przesuwacie 

pionek o 1 pole do przodu. 

19. Wyrzucacie kartkę zapisaną tylko z jednej strony. Cofacie się o 1 pole.  

20. Gratulacje! Możecie pospacerować po pięknym lesie!  

 

Bawcie się dobrze! 

Życzymy udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek  

p. Lucyna i p. Angelika 
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