
ZAJĄCZKI 

KOCHANE DZIECI!! 

WITAJCIE PO ŚWIĘTACH – MAM NADZIEJĘ, ŻE BYŁ TO CUDOWNY CZAS.                                                                                                                            

W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY MÓWIĆ O TYM, JAK DBAĆ O RZYRODĘ. 

ZAPRASZAM. 

I Na początek zajęć proponuję wysłuchać opowiadania czytanego przez 

rodzica, którego dzieci będą bohaterami. Zadaniem dzieci jest uważne 

słuchanie i wykonywanie czynności, o których opowiada rodzic (czynności 

podane w nawiasie).  

                                                                                                                                        

Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno. Wśród lasów, łąk i pól było 

niewielkie miasteczko. W miasteczku tym mieszkały dzieci, które bardzo lubiły 

leśne wycieczki. Pewnego dnia dzieci zapakowały do plecaków soki, zbożowe 

batoniki, jogurty, owoce oraz przygotowane przez rodziców kanapki 

(pakowanie do plecaka). Zabrały także ulubione zabawki. Ucałowały rodziców: 

„Cmok, cmok!” (dzieci dają buziaki), pomachały na pożegnanie (dzieci machają 

ręką) i wybrały się na piknik. Szły dróżką przez las (dzieci maszerują), aż dotarły 

na piękną leśną polanę. Na polanie pięknie pachniały kwitnące dookoła kwiaty 

(dzieci wdychają powietrze nosem), z daleka słychać było piękny śpiew ptaków 

(dzieci nasłuchują). Dzieci rozłożyły kocyk. A ponieważ były bardzo głodne                     

i spragnione wyciągnęły z plecaków ulubione zbożowe batoniki, jogurty i soki 

(dzieci rozpakowują plecaki). Kiedy się najadły i napiły, papierki i puste butelki i 

kubeczki od jogurtów zostawiły na trawie (dzieci rzucają śmieci na trawę – 

dywan). Dzieci rozpoczęły wesołą zabawę. Skakały na skakance (dzieci skaczą). 

Bawiły się w berka i w chowanego (dzieci zakrywają twarz rękami). Kiedy 

słońce zaczęło się chować za horyzont postanowiły wrócić do domu. Zabrały 

kocyk, plecaki i wróciły do domu (dzieci maszerują,  a następnie siadają).                   

W lesie zrobiło się cicho, ale jakoś dziwnie. Zwierzęta nie chciały przyjść na 

leśną polanę. Ptaki nie śpiewały. Kwiaty smutno zwiesiły swoje główki.  

KOCHANE DZIECI CZY W LESIE MOŻNA ŚMIECIĆ? 

 



 II  Zachęcam do osłuchania się z melodią i słowami piosenki pt:                                
„DUSZKI LEŚNE” 
 

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... 

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

 

III Na koniec zajęć zapraszam do obejrzenia bajki edukacyjnej pt:                            

„Rady na odpady”. 

Linki: https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

https://www.youtube.com/watch?v=wUfDQQFMhII
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

