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1. Dzień dobry wszystkim Misiom       

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

2. „Duszki leśne” – wysłuchanie i omówienie treści piosenki. Rodzic prezentuje 

nagranie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 

Tekst piosenki: 

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! } bis 

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, 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44


zaraz siada mu na ręce, 

grzecznie prosi: – Nie śmieć więcej! 

Ref.: Duszki, duszki, duszki leśne… 

****Przy powtórnym słuchaniu dzieci ilustrują ruchem czynności wykonywane 

przez duszki (słowa refrenu): 

Duszki, duszki, duszki leśne (kucają, opierając całe dłonie o podłogę) 

wstają co dzień bardzo wcześnie. (wstają z pozycji kucznej) 

I ziewając raz po raz, (przeciągają się, ziewając) 

zaczynają sprzątać las! (naśladują machanie miotłą) 

3. „Śmieci” – zabawa logorytmiczna z akcentami. Dzieci recytują wierszyk. 

Akcentując słowa „precz” tupnięciem, wykonują gest odpychania, zmieniają 

intonację głosu: 

Śmieciu, precz! Śmieciu, precz! 

A porządek – dobra rzecz! 

4. Na podstawie obrazka poniżej powiedz, co robią dzieci? Jak myślisz czy oni 

dbają o Ziemię? Czy jej szkodzą? 

 



5. „Papierki na wietrze” – ćwiczenia oddechowe w parach (rodzic i dziecko). 

Jedna osoba z pary zwija papierek po cukierku w kulkę i ma za zadanie 

wdmuchnąć ją do pojemnika, który druga osoba z pary trzyma pod linią blatu 

stolika. Po wykonaniu zadania następuje zamiana ról. 

 

6. „Śmieciowe zabawy” – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Gnieciemy z 

papieru jedną dużą kulkę.  Teraz zapraszam na świeże powietrze ( mam 

nadzieję, że pogoda na to pozwoli     ) 

• Dzieci chodzą i wykonują skłony w dół i wyprosty, biorą papierowa kulkę i 

rzucają nią raz lewą ręką, raz prawą. 

• W staniu na jednej nodze przekładają kulkę z ręki do ręki pod kolanem 

nogi uniesionej (po każdym przełożeniu unoszą ramiona w bok). 

• Próbują podrzucać wysoko kulki i złapać. 

• Kładą swoje papierowe kulki daleko od siebie i biegają, omijając je. 

•  Każdy staje przy kulce i przeskakuje ją obunóż w kierunku przód – tył, 

lewo – prawo. 

• Celują papierowymi kulkami do kosza. 

 

Dodatkowa propozycja na zabawę w ogrodzie: 

„Śmieciowe kręgle” – zabawa w kręgle w ogrodzie. Rodzic kreśli kredą kółka – 

miejsca, w których mają stać kręgle, oraz linię, sprzed której dzieci będą toczyły 

piłkę. Ustawia butelki – kręgle na swoich miejscach, a dzieci kolejno próbują je 

strącić. Komu się uda, ten idzie na koniec kolejki. 

 

 

 

 



6. Zadanie dla 4 latków: Policz obiekty w ramce. Następnie zamaluj tyle 

okienek, ile jest obiektów. 
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