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1. ,,W Chmurkowie’’- zabawa ruchowa( potrzebna jest gazeta). 

• Gazety to chmurki. Stań w małym rozkroku i lekko poruszaj gazetą, trzymając ją 

wysoko nad głową. 

• Wieje wiatr. Machaj  gazetą trzymając ją w ręce. 

• Zaczął padać deszcz. Trzymaj gazetę w jednej ręce, uderzaj w nią palcami drugiej. 

• Gazety to parasole. Maszeruj po pokoju z wysoko uniesionymi kolanami, gazetę 

trzymamy nad głową dwoma rękami. 

• Napadało mnóstwo deszczu. Teraz gazeta jest kałużą, połóż  ją na podłodze wskocz do 

kałuży. Podskakuj. 

• Deszcz przestał padać, świeci słońce. Gazeta staje się słońcem. Trzymaj ją oburącz , 

wysoko nad głową i wesoło podskakuj z nogi na nogę. 

• Zrób z gazety kulkę i wrzuć ją do kosza przeznaczonego na papier. 

2. ,,Zgaduj – zgadula” 

• Na spacer do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu co robisz: 

Chowasz kartonik tak, aby go nie było widać 

Zakopujesz kartonik w ziemi 

Zabierasz kartonik z powrotem do domu i wyrzucić go do kosza. 

• W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż: 

Możesz sobie zedrzeć gardło 

Możesz wystraszyć zwierzęta 

Możesz przestraszyć grzybiarzy. 

• Zwierzę, którego nie spotkasz w lesie: 

Sarna 

Jeż 

Krowa. 

• Ptak, który nie mieszka w lesie: 

Kura 

Sowa 

Dzięcioł. 

• Doktorem wszystkich drzew jest: 

Wróbel 



Sikorka 

Dzięcioł. 

• Jesteś na spacerze z rodzicami, spotykasz chorego, bezdomnego psa co robisz: 

Bierzesz go na ręce i przytulasz 

Dzwonisz do schroniska 

Zabierasz go ze sobą do domu. 

• Widzisz rabatkę kolorowych kwiatków, czego Ci nie wolno zrobić:  

Podchodzisz blisko, podziwiasz i wąchasz jak pachną 

Zrywasz je i robisz bukiet dla rodziców 

Robisz sobie przy nich zdjęcie. 

 

Co to jest? Ma koronę, królem nie jest, 

Umie szumieć, gdy wiatr wieje. 

Ma zieloną barwę latem,  

Lecz przed zimą zrzuca szatę (drzewo). 

 

Gdy drwale zetną drzewo na polanie, 

Co wtedy po drzewie pozostanie? (pień) 

 

 

 

Przez całą zimę słodko sobie śpi, 

Wiecie dlaczego? Bo miód mu się śni (niedźwiedź). 

 

 

Po mchu pełznie w lesie, dom na grzbiecie niesie (ślimak). 

 

 



 

 

 

 

Sosnowy, dębowy, stary lub młody, 

Rosną w nim grzyby, rosną jagody (las). 

 

 

Bzyka koło ucha, nie osa, nie mucha, 

Kiedy cię ukuje, bąbel wyskakuje (komar). 

 

ŚWIETNIE UDAŁO CI SIĘ ODPOWIEDZIEĆ PRAWIDŁOWO NA WSZYSTKIE 

PYTANIA! 

3.Śmieciostworek - wydzieranka z czarno-białej gazety makulatury. Wyklej z kawałków 

gazety kształt wymyślonego przez Ciebie Śmieciostworka, naklej na kartkę, dorysuj oczy, 

zęby itp. Przykłady https://www.pinterest.cl  
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4. Pobaw się ulubioną zabawką. 

 

 

 


