
Wtorek, 21 kwietnia 2020 r.   

tematyka tygodniowa:  DBAMY O PRZYRODĘ 

temat dnia:  „Leśne duszki” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Dzisiaj wspólnie z moim przyjacielem Ekoludkiem                 

                                                                              zapraszam Was  

                                                           do nauki piosenki  o Leśnych duszkach. 

                                                  

                                                   Leśne duszki mieszkają w lesie. 

                                                      Są bardzo pracowite - codziennie sprzątają las, 

                                                   aby był czysty i bezpieczny dla jego mieszkańców 

                                       (zwierząt i ptaków). 

 

Posłuchajcie i popatrzcie: 

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

 

Do słuchania / pobrania: 

https://chomikuj.pl/rajla/pomoce+do+przedszkola/muzyka/krasnoludki/01.Le*c5*9bne+duszki,372787772.mp3(audio)  

          

 

 

 

Witajcie Biedroneczki! 

https://www.youtube.com/watch?v=wUfDQQFMhII
https://chomikuj.pl/rajla/pomoce+do+przedszkola/muzyka/krasnoludki/01.Le*c5*9bne+duszki,372787772.mp3(audio)


„Duszki, duszki”   słowa: D. Gellner, muzyka: A. Pałac 

1. Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

i do pracy zapał wielki. 

Ref.: Duszki, duszki, duszki leśne 

         wstają co dzień bardzo wcześnie 

         i ziewając raz po raz 

         zaczynają sprzątać las. 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, 

bo te duszki to czyścioszki. 

 

Ref.: Duszki, duszki, duszki leśne... 
 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 

zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, 

grzecznie prosi: - Nie śmieć 

więcej! 
 

Ref.: Duszki, duszki, duszki leśne 

 

- Czy podobała Wam się piosenka? 

- Gdzie żyją Leśne Duszki? 

- Co robią codziennie Leśne Duszki? 

- Czy Leśne Duszki lubią, gdy ktoś zostawia w lesie śmieci? 

- Jak myślicie, czy zaśmiecony  las będzie bezpieczny dla zwierząt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Czy pamiętacie, jakie zwierzęta mieszkają w lesie? 

 

Popatrzcie na obrazek poniżej, spróbujcie nazwać zwierzęta przedstawione  

na zdjęciach: 

 

 

 

 

 



 

 Zachowuj się cicho, by nie straszyć zwierząt. 

 Nie niszcz trujących grzybów, gdyż są one pożywieniem dla niektórych 

zwierząt. 

 Nie łam gałęzi drzew i krzewów! 

 Nie zrywaj kwiatów i liści! 

 Nie rób krzywdy napotkanym zwierzętom! 

 Nie baw się ogniem, by nie spowodować pożaru. 

 Nie wyrzucaj śmieci (zabierz je ze sobą i wyrzuć do odpowiedniego kosza). 

 

 

 



 

Kochane Biedroneczki, mamy nadzieję,  

że każdy z Was będzie pamiętał   

oraz przestrzegał tych zasad 

 i zostanie PRZYJACIELEM LASU 

tak, jak nasze leśne duszki! 

 

Na zakończenie spotkania Ekoludek przygotował dla Was zadanie: 

źródło: SuperKid.pl 

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam najmocniej i życzę miłej nauki piosenki  

 

p. Magda 


