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1. Zabawa ruchowa Wiewiórki, do dziupli.
Przybory: hula – hop lub sznurek, grzechotka
Rodzic rozkłada hula - hop (dziuple), dzieci (wiewiórki) biegają podczas gry rodzica na
grzechotce. Na przerwę w grze dzieci muszą jak najszybciej wskoczyć do hula-hop
(dziupli).
2. Słuchanie opowiadania Dąb Olek (na podstawie opowiadania P. Beręsewicza).
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.

3. Rozmowa na podstawie wysłuchanego opowiadania oraz ilustracji.
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?
4. Zabawa dźwiękonaśladowcza z elementem ruchu – Ptaki wśród drzew.
Rodzic naśladuje odgłosy, jakie wydają ptaki: sowy (u-hu), dzięcioły (stuk, puk) i kukułki
(ku-ku). Następnie dzieci powtarzają te odgłosy. Potem dzieci poruszają się lekko jak ptaki,
wykonują ramionami ruchy przypominające machanie skrzydłami. Rodzic podaje nazwę
ptaka, a dzieci naśladują jego odgłos.
5. Kolorowanie dębu.
Przybory: rysunek drzewa, kredki.
Rodzic zwraca uwagę, aby dzieci starannie pokolorowały rysunki.

