
Czwartek, 27.01.2022r. 

Temat: Z wizytą u leśniczego. 

I. 1. sześciolatki: 

 Zeszyt Supersmyka str. 53 

Rysuj palcem po literach y, Y i pokoloruj je. Pisz litery po śladach, a potem 

samodzielnie. 

 pięciolatki:  

  Zeszyt Supersmyka str. 49 

Pokoloruj litery y, Rysuj po śladach rysunków. Pokoloruj rysunki, w których 

nazwach słyszysz głoskę y. 

Odszukaj w wyrazach głoskę y i zamaluj ją na czerwono. 

2. List od leśniczego – zabawa dydaktyczna.( List można włożyć do koperty)  

Rodzic czyta list: 

 

Witam wszystkich przedszkolaków! 

Na początku chciałbym Wam pogratulować! Zostaliście wybrani do 

superbohaterskiego szkolenia na Obrońcę Lasu. Jestem ciekawy, czy uda się 

Wam wykonać zadania, które ja i inni leśnicy wykonujemy codziennie w naszej 

pracy. Zwierzęta mieszkające w lesie potrzebują pomocy, szczególnie zimą, 

dlatego przyda nam się wsparcie! Czy jesteście gotowi? Jeżeli tak, to w kopercie 

mam dla Was kilka zadań. Trzymam za Was kciuki! 

                                             Przyjaciel Lasu i Wasz przyjaciel Leśniczy Zielonka 

Koperta I – Przed leśniczym nic się nie ukryje. 

zadanie 1: 

Dziecko otrzymuje pocięte zdjęcia wybranych zwierząt leśnych. (Załącznik 1)                   

Po ułożeniu ich w całość nazywa  zwierzęta, dzieli ich nazwy na sylaby i na 

głoski.  Po wykonaniu zadania rodzic mówi: 

Zadanie, które wykonałeś/łaś, jest związane z pracą leśniczego. To wskazówka 

dla Ciebie. Jak myślisz, co musi umieć leśniczy? 

Wniosek: Leśniczy potrafi rozpoznać zwierzęta, zna ich nazwy                                     

i charakterystyczne cechy. 

 

 

 



( Załącznik 1)                   

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Koperta II – Zdrowa dieta. 

zadanie 2: 

Obrazki : jabłko, siano, sól, marchewki, ziemniaki, buraki, kromka suchego 

chleba, kukurydza (załącznik 2) 

Rodzic prezentuje dziecku produkty spożywcze. Najpierw prosi o ich nazwanie, 

następnie o znalezienie jednego produktu, którym nie wolno karmić zwierząt. 

Dziecko zgaduje. Gdy wskaże chleb, rodzic mówi, że choć często to robimy, nie 

powinno się karmić zwierząt chlebem, bo szybko się psuje i pleśnieje, co może 

powodować choroby zwierząt.  

Rodzic pyta: które produkty najbardziej smakują dzikom, sarnom i zającom, 

oraz wyjaśnia, dlaczego leśniczy umieszcza sól w paśniku. 

Po wykonaniu zadania rodzic mówi: 

Zadanie, które wykonałeś/łaś, jest związane z pracą leśniczego.  Jak myślisz, co 

musi wiedzieć leśniczy? 

Wniosek: Leśniczy wie, jakie produkty spożywcze są zdrowe i bezpieczne 

dla zwierząt leśnych. 

Zimą dieta zwierząt jest uboższa i mniej zróżnicowana niż w innych porach 

roku, dlatego brakuje im niektórych składników odżywczych. Wiele z tych 

składników uzupełniają, liżąc bryłki soli umieszczone na specjalnie 

przygotowanych konstrukcjach. Takie konstrukcje to lizawki. Chętnie 

korzystają z nich sarny i zające.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(załącznik 2) 
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Koperta III – Test wiedzy o leśniczym. 

zadanie 2: 

Rodzic czyta dziecku zdania dotyczące pracy leśniczego. Jeżeli dziecko uzna,    

że zdanie jest prawdziwe, klaszcze w dłonie. 

Jeżeli  uzna, że zdanie jest fałszywe, tupie nogami. 

a). U leśniczego można kupić bilet do lasu. 

Fałsz. Wejście do lasu jest bezpłatne i otwarte dla każdego. Czasami trzeba 

kupić bilet, by wejść do lasu, ale dotyczy to parków narodowych (lasów o dużej 

wartości przyrodniczej, objętych ochroną). Bilet kupujemy w specjalnej kasie. 



b). Leśniczy może wystawić mandat za łamanie zasad zachowania się w lesie. 

Prawda. Leśniczy może dać mandat za niewłaściwe zachowanie się w lesie: 

niszczenie roślin i grzybów, zaśmiecanie lasu, rozpalanie ognisk, wycinanie 

drzew bez pozwolenia. 

c).  Leśniczy prowadzi szkółkę leśną. 

Prawda. Nie jest to jednak szkoła dla dzieci, ale teren, na którym rosną młode 

drzewka. Szkółka leśna jest odgrodzona siatką, która zabezpiecza je przed 

zwierzętami. Otaczają ją wysokie drzewa, tzw. kulisy, które chronią młode 

sadzonki przed wiatrem, a cieniolubne gatunki przed słońcem. 

c). Leśniczy przygotowuje paśnik tylko po to, by dokarmiać zwierzęta. 

Fałsz. Paśnik (czyli miejsce, w którym leśniczy zostawia jedzenie dla zwierząt 

leśnych, by pomóc im przetrwać zimę), choć głównie służy pomocy 

zwierzętom, to jest także miejscem, dzięki któremu ludzie mogą bardzo dużo się 

dowiedzieć o życiu lasu. Jest to bardzo dobry punkt dla leśniczego, by 

obserwować zwierzęta – sprawdzać, czy są zdrowe i czy ich liczba jest taka 

sama, a także lepiej poznawać ich zwyczaje. Przy paśnikach leśniczowie oraz 

przyrodnicy montują kamery, by nagrywać i obserwować życie zwierząt bez 

niepokojenia ich obecnością człowieka. 

Pozdrawiam, Anna  Zgodzińska 

II. Religia: 

5-ciolatki: 

Temat 33- Pan Jezus kochał swoją Mamę 

str.74-75 

Proszę o pokolorowanie obrazka według oznaczeń oraz wysłuchanie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=ws9MymFIXiw 

 

6-ciolatki: 

Temat 30-Pan Jezus posyła księży 

str.70-71 

Proszę o pomalowanie obrazka ze str.71 oraz wysłuchanie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz7DsHyvGy0 

 

Pozdrawiam, Ewa Wiejak 

 

 

III. 

 
Temat: Z wizytą u leśniczego 

https://soundcloud.com/user-956760406/27-ptasi-bar-s-i-muz-k-gowik 

https://www.youtube.com/watch?v=ws9MymFIXiw
https://www.youtube.com/watch?v=Kz7DsHyvGy0
https://soundcloud.com/user-956760406/27-ptasi-bar-s-i-muz-k-gowik


1. Piosenka Ptasi bar.  

Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, 

 ptasi bar, w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar. 

 Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak: 

 „Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!” 

Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień. 

         Można dostać tu śniadanko i obiadek też. 

         Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak. 

         Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak, tak! 

II.      W ptasim barze pełno gości, 

dziobią tu, dziobią tam, ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam. 

   Dwie sikorki już czekają na słoninki smak. 

   Zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

III.       Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil, 

lubię spędzać tu codziennie kilka chwil. 

 I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny zimy znak, 

zaproszenie tutaj ma każdy ptak. 

 Karty pracy, cz. 2, s. 77. sześciolatki 

Polecenie:  

Obejrzyj obrazki. Odszukaj i zaznacz na dolnym obrazku  

8 różnic między nimi. 

x Karty pracy, cz. 2, s. 78.  



kodowanie, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna 

 Narysuj drogę każdego ptaka do karmnika. Zrób to w taki sposób, by każdy ptak po 

drodze zjadł dwa ziarna.  

Napisz za pomocą strzałek kod drogi, którą zaproponowałeś dla wybranego ptaka.  

Karty pracy, cz2, s.65 pięciolatki 

Polecenie: 

W zeszycie ćwiczymy pisanie literki y 

 

https://www.matzoo.pl/zerowka/nauka-cyferek_50_336 

Zabawa w kolorowe mleko. Pamiętacie sześciolatki eksperyment z kolorowym 

mlekiem. Zapraszam do zabawy w domu 

http://kreatywnieaktywnie.pl/zimowe-eksperymenty/ 

 

Pozdrawiam Olga Mazur 

 

 

https://www.matzoo.pl/zerowka/nauka-cyferek_50_336
http://kreatywnieaktywnie.pl/zimowe-eksperymenty/

