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                                                                                                                                   Przyroda w mieście 

                               Film edukacyjny. 

 Dziecko ogląda film edukacyjny, w którym Skrzat Borówka , zabiera do 
jednego z parków:  https://www.youtube.com/watch?v=UvTKnuf9bcE . 

 

Ćwiczenia ortofoniczne 

- Odgłosy przyrody. 
 

 Dziecko powtarza za Rodzicem:  
bzyczenie osy (bzzz, bzzz), odgłos wiatru (fiu, fiu), chód konia (kląskanie). 
Odgłosy mogą być powtarzane w różnych kombinacjach (np. odlot 
ptaków – śpiew ptaków – chód konia). 

 

        Zabawa relaksacyjna  

- Odpoczynek na łonie natury. 
 

 Rodzic prosi, aby dziecko położyło się na plecach i posłuchało  
jego opowieści z zamkniętymi oczami.  
 

Postanowiliśmy wspólnie wybrać się do lasu. Spakowaliśmy 

nasze plecaki i dziarsko wyruszyliśmy przed siebie. Wsiedliśmy 

do pociągu, który zatrzymał się w małej miejscowości. Ponieważ 

dzień był słoneczny, zrobiliśmy sobie spacer. Po dotarciu na 

miejsce naszym oczom ukazała się piękna i cicha polana. Nie 

było tam nikogo. Słychać było tylko śpiew ptaków i szum drzew. 

Rozłożyliśmy koce i położyliśmy się na nich, obserwując, jak na 

niebie wolno przesuwają się chmury. Zasnęliśmy. Po jakimś 

czasie obudziło nas kapanie kropel deszczu. Szybko zebraliśmy 

nasze rzeczy i pobiegliśmy do pociągu, który zawiózł nas do 

naszej miejscowości. To była cudowna wyprawa!  

 

Dziecko otwiera oczy i opowiadają o swoich wrażeniach. Może 
naśladować poszczególne etapy opowieści (np. pakowanie plecaka, 
spacer, leżenie na kocach, bieg). 

https://www.youtube.com/watch?v=UvTKnuf9bcE


2 
 

Osłuchanie 

ze słowami i melodią piosenki 

Motylek (sł. i muz. B. Forma). 

 
 Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=2e-Zs4fMOfg . 

 

 

1. Motylek, motylek fruwa nad łąką, 
przez chwilę rozmawia z piękną biedronką. 

 
Ref.: Wietrzyk wesołą piosenkę gra: 

tralalalala, tralalala. 
 

2. Na skrzydłach motyla mienią się wzory, 
do tańca zaprasza mrówki i pszczoły. 

 
Ref.: Wietrzyk wesołą… 

 
3. Motylek, motylek na listku siada, 

kołysze się, bo to świetna zabawa. 
 

Ref.: Wietrzyk wesołą… 
 

Rozmowa na podstawie  

wysłuchanego utworu. 

 

 Rodzic zadaje pytania: 
− Gdzie latał motylek? − Z kim rozmawiał motylek? 

 − Co mieniło się na skrzydłach motyla? − Kogo motylek zapraszał do tańca? 

 − Jakie zabawy najbardziej lubią motyle? 

 − A w co wy najbardziej lubicie się bawić na świeżym powietrzu? 

                                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=2e-Zs4fMOfg
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Zabawa ruchowo-naśladowcza 

- Lata czy pływa? 
 

 Rodzic prosi dziecko, aby naśladował lot motyla. 

Na jego klaśnięcie dziecko się zatrzymuje. 

Rodzic pyta np.: Co robi ryba? Co robi ptak? 

Dziecko naśladuje poruszanie się danego zwierzęcia. 

 

 

Kończenie zdań typu 

W parku można… 
 

 Rodzic wypowiada zdanie, a  dziecko je kończy. 

 

− W parku można… 

− W lesie można... 

− Na łące można… 

 

 

 

Spacer w pobliżu 

miejsca zamieszkania. 
 

 Obserwowanie elementów przyrody. 
 

Rodzic podczas spaceru pyta dziecko, czy zaobserwowało 

w przyrodzie coś takiego, co mu się najbardziej podoba 

(np. drzewa, kwiaty). 
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Propozycja zajęć plastycznych. 
-Pokoloruj obrazek. 

 

 

 
 

 
                                                                            Przygotowała: mgr Katarzyna Czapko 

                                                                                                                                                                                                mgr  Barbara Marzena Zabielska                                                                                                                                   


