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1. Zabawa ruchowa Idą mrówki

Idą mrówki tip-topkami Dzieci maszerują rytmicznie.
Janek woła: „Pójdę z Wami! Dzieci zatrzymują się, wykonują gest zaproszenia.

Lubię chodzić leśną dróżką, Dzieci maszerują rytmicznie.
 nogę stawiać tuż przed nóżką.”

2. Zwierzęta leśne i ich domy.

Czy wiecie gdzie śpi borsuk a gdzie niedźwiedź?

Niedźwiedzie śpią w gawrze.

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZWIERZ%C4%98TA-I-ICH-
DOMY-gawra.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZWIERZ%C4%98TA-I-ICH-DOMY-gawra.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZWIERZ%C4%98TA-I-ICH-DOMY-gawra.pdf
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Borsuki śpią w norach.
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZWIERZ%C4%98TA-I-ICH-
DOMY-nora.pdf
Borsuk w nocy poluje, a w dzień śpi w norze pod ziemią. Jego sąsiadem jest często lis. Lubi 
wszystko jeść: owady, grzyby, owoce, miód z gniazd os i trzmieli.

3. Posłuchajcie wiersza Borsuk i niedźwiedź.

Borsuk i Niedźwiedź.
Franciszek Kobryńczuk

Pisał do borsuka
Miś listy uprzejmie.
Bądź u mnie na wigilię.
Miodem cię podejmę!

Borsuk przez okienko
Spojrzał i ziewał .
Jeszcze jesień rankiem
Mgły czepia na drzewach.

Dopiero listopad
wlecze się w szarudze.

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZWIERZ%C4%98TA-I-ICH-DOMY-nora.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZWIERZ%C4%98TA-I-ICH-DOMY-nora.pdf
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Zdrzemnę się troszeczkę,
na święta się zbudzę.

Mruknął niedźwiedź w lesie:
Do świąt cztery mile.
Nim przybędzie borsuk,
Zdrzemnę się na chwilę.

Ale mogę przespać
święta jak mój dziadek.
Teraz stół zastawię
na wszelki wypadek.

Borsuk mnie obudzi,
Kiedy tu przyjedzie,
Mruknął miś i zasnął,
Jak wszystkie niedźwiedzie.

Już i wigilijna
gwiazdka drży i płonie.
Śpią niedźwiadek i borsuk,
Każdy w swojej stronie.

Spogląda noc srebrna
Na niedźwiedzia chatę.
W chacie miód złocisty
pachnie skwarnym latem. 

Odpowiedz na pytania:
Kogo zaprosił niedźwiedź na wigilię?
Borsuk przyjął zaproszenie, ale postanowił wcześniej coś zrobić. Powiesz co?
Co możesz powiedzieć o niedźwiedziu?
Dlaczego zwierzęta nie spotkały się?
Dlaczego zwierzęta gromadzą sadło?

4. Zaśpiewaj i pobaw się z domownikami w zabawę Stary niedźwiedź

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I

https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I
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5. Praca plastyczna. Pomaluj farbami niedźwiedzia na kolor brązowy. Pamiętaj o 
umiejętnym dozowaniu ilości farby.
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6.  Zabawa ruchowa. Naśladuj zachowania zwierząt.                             

7.  Z dostępnych w domu klocków drewnianych lub plastikowych zbuduj gawrę czyli 
legowisko dla niedźwiedzia.  
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8. Wytnij zwierzątka i umieść je w ich zimowych schronieniach.
2


