
Zajęcia Rozwijające Komunikowanie się 

klasa IV,V,VIA 

16.06.2020r., 

Temat: ,,Lato w lesie” 

utrwalanie nawyków higienicznych podczas pikniki na świeżym powietrzu, pogadanka na 

temat śmiecenia w lecie. ,,Lato nad morzem” – wzbogacanie słownictwa. 

Dzień dobry, jak już wiecie idzie ciepłe lato a z latem - WAKACJE  

Aby się do nich dobrze przygotować opowiemy sobie o zachowaniu w lesie, oraz nad 

morzem. 

Zapraszam 

Co mogę robić w lesie? 

Czy mogę zabrać psa? 

Czy mogę rozpalić ogień? 

Czy mogę wjechać na rowerze? 

Pewnie, choć pewnych zasad musimy się trzymać. 

 

Z dowolnego miejsca w Polsce dojedziecie do najbliższego lasu. Zaczęły się wakacje - 

zaplanujcie wypad w teren  

 



,, Czas w las” 
https://www.youtube.com/watch?v=oP4avmlfRhA  

Po obejrzeniu filmu teraz już wiecie co można robić w lesie, jakich reguł należy przestrzegać 

oraz kogo alarmować w razie pożaru. I oczywiście tego, że należy utrzymywać oraz dbać  

o porządek w lesie. 

To teraz zapraszam na również ciekawy reportaż edukacyjny  

Leonardo w towarzystwie dzieci odwiedził kolejne ciekawe miejsce. Już teraz, otwieramy 

„drzwi do lasu" i zapraszamy Cię w niesamowitą leśną podróż i do obejrzenia reportażu 

edukacyjnego.  

Drzwi do lasu - reportaż edukacyjny 
 

 

Zapraszam do oglądania 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FOn5G1g5l_Y 

Czy podobała się Wam wycieczka po lesie i zorganizowany tam piknik? 

Moi drodzy spróbujcie i wy na papierowych talerzykach narysować  pejzaż lasu. 

A teraz coś niecoś o wakacjach nad morzem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oP4avmlfRhA
https://www.youtube.com/watch?v=FOn5G1g5l_Y


W gorące dni z przyjemnością wskakujemy do wody – morza, basenu czy jeziora. Ale 

zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie. O tym mówią również słowa wierszyka ”Wesoła 

kąpiel”. 

Kiedy słońce mocno praży, 

najprzyjemniej jest na plaży. 

Złoty piasek w pięty grzeje. 

Ja się śmieję, wiatr się śmieje! 

Chociaż rzeczka chłodem kusi, 

czy bezpieczna, sprawdzić musisz, 

nim do wody wskoczysz! Plusk! 

Żabka z brzegu głową kiwa, 

że ktoś żabką świetnie pływa 

i z zazdrości zielenieje. 

Ja się śmieję, wiatr się śmieje! 

Chociaż rzeczka chłodem kusi… 

Szumi woda, śpiewa fala, 

słońce twarze nam opala 

i przez sitko piegi sieje. 

Ja się śmieję, wiatr się śmieje! 

Moi drodzy waszym zadaniem jest wykonać rysunek do tego wiersza.  

Przypatrzcie się dokładnie poniższym obrazkom i spróbujcie opowiedzieć co się tam 

dzieje, co dziewczynka wykonała z piasku. Możecie wykonać zapis w zeszycie. 

 



 

 

 

 



Życzę miłej pracy oraz oglądania filmów edukacyjnych 

Pozdrawiam  

Anna Goleń 

  

  


