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                                                                                                                            Projekt Las 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne 

usprawniające narządy mowy– j zy   

wargi   uc w   

 
 
Potrzebujemy: lusterko dla dziecka. 
 
Język jedzie do lasu na koniku – dziecko naśladuje kląskanie językiem z 
jednoczesnym poruszaniem wargami (ściągnięcie warg i ich rozciągnięcie). 
W lesie język rozejrzał się dookoła – dziecko wykonuje ruch oblizywania warg, 
najpierw w prawą, a potem w lewą stronę. 
Zobaczył małe fioletowe kwiatuszki i je powąchał – dziecko wykonuje wdech 
nosem i wydech ustami. 
Spojrzał w górę, skąd dobiegało pukanie dzięcioła – dziecko uderza czubkiem 
języka za górnymi zębami. 
Spojrzał w dół – dziecko wyciąga język na brodę – zobaczył czerwonego 
muchomora z białymi kropkami i zaczął je liczyć – dziecko dotyka językiem 
każdego zęba. 
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Słuc anie wiersza 

„ Kłótliwe drzewa”. B. Szelągows iej 
 
 

Wstał poranek, mgłę przegonił 
i zatrzymał się nad lasem. 

Lubił patrzeć się na drzewa 
i rozmawiać z nimi czasem. 

Ale co to? Awantura! 
Buk z modrzewiem się pokłócił. 

– Pan mnie kłuje! Tak nie można! 
Niech pan sobie igły skróci. 

Świerk zaś żale miał do brzozy: 
– Pani słońce mi zasłania! 

– A pan wcale nie jest lepszy 
i nikomu się nie kłania! 

– Całą wodę dąb wypija! 
Wszystko pewnie przez te liście! 
– Mój jałowcu – nie przesadzaj, 

nie masz racji, krzewie, oczywiście! 
Młoda sosna głos zabrała: 

– Skończcie, proszę, kłótnie, spory. 
Lepiej żyjmy sobie w zgodzie, 

tak jak było do tej pory. 
Mała jestem – każdy widzi. 
Tutaj się bezpiecznie czuję. 
Pośród was tak rosnę sobie. 
Nic mi przez to nie brakuje. 
Drzewa aż się zawstydziły. 

Przeprosiły się czym prędzej. 
A na koniec obiecały: 

już nie będzie kłótni więcej!  
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Rozmowa kierowana  

na podstawie wiersza 
  

 Warto, aby Rodzic zwracał uwagę na poprawność wypowiedzi dzieci 
pod względem stylistycznym i gramatycznym. 

 
1. Które drzewa są wymienione w wierszu? 

2. O co kłóciły się drzewa? 

3. Kto je pogodził? 

4. Co powiedziała młoda sosna? 

5. Jak zareagowały drzewa? 

 
 
 

Zabawa dydaktyczna 
oglądanie okazów przyrody podczas 

wycieczki do lasu 
 

 Rodzic pokazuje okazy przyrody- liście, gałęzie drzew: ilastych, 
liściastych, szyszki ,korę. Dziecko ogląda je przez lupę( jeśli jest w 
domu), dotyka ich, wącha je, nazywa. Razem z rodzicem rozmawia, 
jakie one są: duże, małe, chropowate, gładkie, twarde, miękkie.  
 

Film edukacyjny p.t. Drzewa i ich liście: 
https://www.youtube.com/watch?v=0fQ7rQeywf0&feature=youtu.be . 
 
 

Zabawa ruchowa -„Drzewa” 
 

 Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Na hasło Rodzica: 
Wiatr – dzieci zatrzymują się. 

Są drzewami, unoszą ręce do góry i poruszają nimi jak gałęziami. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0fQ7rQeywf0&feature=youtu.be
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Ćwiczenia oddec owe 

- „Liście” 
 
 Liść dla każdego dziecka. Dziecko kładzie liście na dłoni, wciągają 

powietrze nosem, wypuszczają powietrze ustami. Stara się 
zdmuchnąć liść jak najdalej się da. Zabawo powtarzamy kilkakrotnie. 
 
 
 

Zabawa relaksacyjna 
- słuchanie muzyki relaksacyjnej 

(odgłosów lasu, śpiewu ptaków) 
 

 Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami, słucha muzyki 
z odgłosami lasu. Na koniec rodzic pyta, dokąd przeniosła 
dzieci ta muzyka, z jakim miejscem się skojarzyła. 

 
Link do odsłuchania muzyki relaksacyjnej: 
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY&feature=youtu.be . 

 

 

Zabawa paluszkowa 

Idzie, idzie je … 
 

Idzie, idzie jeż palcami obu rąk naśladują drobne ruchy chodzenia, 
 – ten przedziwny zwierz. Nóżkami tup, tup, palcami obu rąk stukają 
w podłogę, i pod listek – siup! obie dłonie nakładają na siebie, jedna  
pod drugą. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY&feature=youtu.be
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Rozwiązanie zagadki 

  Leśniczy” B. Szelągows iej 
 

 Rodzic prosi, aby dzieci rozwiązały zagadkę i odpowiedziały o kim 
mowa. 

Na tropach zwierząt dobrze się zna 
i o zwierzęta cały rok dba. 

Zna ich zwyczaje i ich kryjówki. 
Patrzy na las wprost z leśniczówki. (leśniczy) 

 

 

Zabawa paluszkowa 

–   Grzyb i” 
 

 
W lesie grzyby sobie rosły. Dłoń zaciśnięta w pięść. 

Nagle wszystkie się podniosły. Dłoń otwarta. 
Ujrzały zająca. Wszystkie się schowały. Dłoń zaciśnięta w pięść. 

Tylko nie ten mały. Mały palec wyprostowany, reszta zaciśnięta w pięść. 
Przyszedł zając, ugryzł go. Mały palec wyprostowany, reszta zaciśnięta w pięść, 

druga dłoń szczypie mały palec. 
Wszystkie grzyby mówią, sio! Machanie dłonią. 

 
 

 
 

 

Film edu acyjny o zwierz tac  

miesz ającyc  w lesie: 
  

 Link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=OPKWIj_ruxg . 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OPKWIj_ruxg
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Zabawa dramowa 

-  „Spacer” 
 

 Dziecko powtarza za Rodzicem: 
  

Idziemy do mamy przez las. To zdanie wypowiadasz cztery razy na różne 
sposoby: jak człowiek przestraszony, szczęśliwy, smutny, zdziwiony. 

Naśladuje ruchy rodzica, który mówi: Idziemy pod górę. Tu spotykamy kota 
(dziecko przeciąga się jak kot) i bociana (staje na jednej nodze, ręce w bok). 

Schodzimy ze stromej góry na plażę z rozgrzanym piaskiem. Przechodzimy po 
kamieniach przez rzekę. Tu spotykamy mamę i przytulamy ją. 

 
 
 
 

Praca plastyczna  

- „Żmija” 
 
Potrzebujemy: rolki po papierze toaletowym, kolorowy papier, flamastry, nożyczki, klej, sznurek. 
 

Dziecko ma rolkę po papierze toaletowym oraz kolorowy papier. Wycina z 
kolorowego papieru głowę i ogon żmij- dorysowują jej oczy, jakiś wzorek. 

Można zrobić dłuższą żmiję, łącząc ze sobą więcej rolek za pomocą sznurka i 
doczepiając na początku głowę żmii, a na końcu jej ogon. 
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Słuc anie opowiadania Dąb Ole  
(na podstawie opowiadania  

P. Ber sewicza) 
  
 
                   Jeden z najstarszych dębów w Polsce nazywa się Bartek.  
Rośnie sobie od prawie siedmiuset lat i jest już tak stary, że jego konary trzeba 
podpierać specjalnymi słupami. Kilku dorosłych mężczyzn musiałoby się złapać 
za ręce, żeby objąć jego gruby pień. Najmłodszy dąb w Polsce to dąb Olek. 
Trudno go jeszcze nawet nazwać drzewem – to takie dębowe niemowlę, 
 kilka jasnozielonych listków przyczepionych cienką łodyżką do zeszłorocznego 
żołędzia, który na jesieni wpadł do przedszkolnego ogródka. 
 Przeleżał w ziemi całą zimę i ledwie zdążył wykiełkować, a już znalazł się  
w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Grupa Olka postanowiła zasadzić przy 
przedszkolu dwa krzaki ozdobnej leszczyny. Chłopcy i dziewczynki pracowicie 
wyrywali z ziemi uparte chwasty. Wszyscy, na czele z panią, uśmiechali się do 
słońca i soczystej zieleni, tylko Olek stał na uboczu, trochę naburmuszony.  
Miał nadzieję, że to jemu przypadnie zaszczyt wykopania dołków, tymczasem 
Marek z Piotrkiem chwycili łopaty i nie zamierzali wypuścić ich z rąk. 
Patrzył więc Olek ponuro, jak oddział ogrodników krząta się wśród 
przedszkolnych grządek, a potem sam bez zapału zabrał się za pielenie.  
Wyrwał kilka mleczy i już miał usunąć z ziemi następny chwast, kiedy jego 
uwagę zwróciła maleńka bezbronna roślinka, ledwie wystająca z czarnej ziemi. 
Kucnął nad nią i zmarszczył brwi z namysłem. 
 – Patrzcie, to chyba dąb – powiedział. 
Maleńkie drzewko od razu stało się ulubieńcem dzieci. Obie leszczyny wkopano 
w innym miejscu, a wokół dąbka chłopcy zbudowali niewielką zagrodę z 
patyków, żeby nikt niechcący go nie rozdeptał. 
 – Nazwijmy go „dąb Olek” – zaproponowała Ala.  
– W końcu kto uratował mu życie? 
 Od tego czasu Olek urósł już o centymetr i wypuścił dwa nowe listki.  
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Rozmowa na podstawie 

 wysłuc anego opowiadania 
 

 Rodzic zadaje dzieciom pytania:  
 

− Co znalazł Olek w ogródku przedszkolnym? 
− Jak się nazywa najstarszy dąb w Polsce? 

− Jak się nazywa najmłodszy dąb w Polsce? 
− Dlaczego ma takie imię? 

− Dlaczego Olek był najpierw naburmuszony? 
 
 

Quiz ekologiczny 

Przedszkolak w lesie 
 

 Potrzebujemy obrazki: z uśmiechniętą buzią  i ze smutną buzią☹ .  
 

Rodzic razem z dzieckiem tworzy parę. 
Następnie wypowiada kolejne zdania. Jeśli rodzice i dziecko uważają, że zdanie 

jest prawdziwe, pokazują obrazek z uśmiechniętą buzią; jeśli zdanie jest 
fałszywe – obrazek ze smutną buzią. 

W lesie wolno krzyczeć. 
W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy rośliny. 

W lesie można obserwować przyrodę. 
Osoba, która pilnuje lasu i jego mieszkańców, to leśniczy. 

lesie można rysować po drzewach. 
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 Budowa drzewa 
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Zagadki słowne 
 - ,, Kto w lesie mieszka”? 

 
Jest brunatny, bardzo duży, 

nos ma czarny, futra w bród, 
zaś ze wszystkich smakołyków 

on najbardziej lubi miód. (niedźwiedź) 
 

On jest dziki, on jest zły 
On ma bardzo ostre kły. 

Gdy go ktoś w lesie spotyka, to na drzewo szybko zmyka. (dzik) 
 

Podobno jest chytry, do kurników się wkrada 
Codziennie rude futerko zakłada. 

Ma pociągły pyszczek i puszysty ogonek 
Podobny do pieska, lecz w lesie ma swój domek. (lis) 

 
 

Jest zgrabna i płochliwa 
W lesie je trawkę, liście zrywa. 

Jest zwinna jak panna. 
Kto to taki? To jest ...(sarna) 

 
Mądre oczy, duża głowa 

w nocy łowi w dzień się chowa. 
Zgadniesz po tych paru słowach, 

że ten ptak to …  (sowa) 
 

Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę 
Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę 

Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę 
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę. (wiewiórka) 

 
Ma króciutkie nóżki, 

i maleńki ryjek, 
chociaż igły nosi, 

nigdy nic nie szyje. (jeż). 
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Rozwijanie umiej tności 

 ontynuowania rytmów 

-   Leśne rytmy” 
 

 Rodzic prezentuje wykonanie zadania.: wycinamy obrazki, 

 po czym naklejamy je na pustych polach w ten sposób, by były one 

kontynuacją rozpoczętych rytmów. Następnie dziecko wycina obrazki 

ze zwierzętami i nakleja je na karcie pracy, kontynuując zamieszczone 

na niej rytmy.  
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Praca indywidualna 

-„ Gdzie znajdują si  zwierz ta” 
 

 Rozwijanie orientacji w przestrzeni- rozumienia i stosowania pojęć: 
nad, pod, z prawej strony, z lewej strony, obok.  
Rodzic rozdaje dziecku rysunki drzew oraz sylwety zwierząt.  Dziecko 
umieszcza sylwety poszczególnych zwierząt wg instrukcji słownej 
Rodzica. 
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Na koniec proponujemy kolorowanki 

p.t.    Las”  
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Przygotowała: mgr Katarzyna Czapko 
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