Dzisiaj chcemy Wam zaproponować wycieczkę, a gdzie? Zgadniecie sami, jeśli rozwiążecie
zagadkę:
„Sosnowy lub dębowy, stary, albo młody, rosną w nim grzyby, rosną też jagody”
Oczywiście, że odpowiedź to LAS  W tym tygodniu nasz temat zajęć to „Życie w lesie”.
Najważniejsze typy lasów to:




liściaste,
iglaste,
mieszane.

W Polsce najwięcej jest lasów iglastych, a wśród nich dominuje sosna. W grupie drzew
liściastych najwięcej jest dębów, buków i grabów. Nie sposób poznać las bez specyfiki jego
struktury. Budowa lasu składa się z kilku warstw: runo, ściółka, podszyt oraz korony drzew.
Drzewa pełnią najważniejszą funkcję w występowaniu warstw lasu. To właśnie one decydują
o tym, w jakich warunkach funkcjonują wszystkie organizmy żyjące w lesie. Z racji swojej
wysokości drzewa zacieniają las. Dlatego wszystkie organizmy muszą ze sobą współdziałać,
aby życie w lesie przebiegało prawidłowo i harmonijnie. Zachęcamy Was do obejrzenia filmu,
który w ciekawy sposób ukazuje te wszystkie warstwy lasu:
https://www.youtube.com/watch?v=XSS7iGclFZU.
Las obdarowuje nas na wiele sposobów. Zacząć możemy od podkreślenia pięknych walorów
krajobrazowych, jakie możemy obserwować dzięki lasom. Las posiada własny klimat
i wpływa w ten sposób na klimat otaczającego go środowiska. O lasach mówimy, że są
„zielonymi płucami”, potrafią bowiem oczyszczać powietrze z pyłów znajdujących się w
powietrzu, dwutlenku węgla oraz dostarczają nam tlen. Gospodarzem lasu jest leśniczy. Dba
on o drzewa, rośliny i zwierzęta żyjące w lesie. Występujące zwierzęta w lesie to: wiewiórki,
jeże, sowy, dzięcioły, rysie, lisy, wilki, dziki, jelenie. Mamy dla Was również do rozwiązania
krzyżówkę, jesteśmy ciekawe kto odgadnie hasło?
Zachęcamy również do wykonania muchomorka oraz ślimaka z plasteliny oraz do
pokolorowania liska.
Miłej zabawy!!!
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MUCHOMORKI
Potrzebna będzie:
plastelina biała i czerwona
Sposób wykonania:
1. Wykonaj kapelusz grzybka, formując z czerwonej plasteliny kulkę
o średnicy 3 cm. Zrób w niej wgłębienie, a następnie wypełnij białą plasteliną.
2. Z białej plasteliny uformuj ogonek o długości 2 cm i szerokości 1,3 cm.
Nasadź kapelusz na ogonek i wygładź miejsce złączenia palcami.
3. Uformuj z białej plateliny 10 kuleczek o średnicy od 2 do 4 mm
i nanieś jako łatki na kapelusz.

ŚLIMAK
Potrzebna będzie:
plastelina biała, czarna, żółta i pomarańczowa
Sposób wykonania:
1. Z pomarańczowej plasteliny uformuj główkę w kształcie kuli o średnicy 1,5 cm oraz
tułów w kształcie wałka o średnicy 8 mm i długości 7 cm. Nasadź głowę na tułów.
2. Oczy wykonaj z białej i czarnej plasteliny. Przyklej je do głowy. Mały nosek ulep z
żółtej plasteliny.
3. Z czarnej plasteliny uformuj cieniutki wałeczek i doklej - jako uśmiech - do główki.
4. Rogi ślimaka wykonaj z dwóch cieniutkich wałków żółtej plasteliny o długości 5 mm
każdy i przymocuj je do głowy.
5. Zegnij tułów w połowie jego długości pod kątem prostym, tworząc podstawę i
"szyję" ślimaka.
6. Aby przygotować muszlę ślimaka uformuj żółty wałek długości 18 cm i średnicy 7
mm, następnie zwiń go w spiralę.
7. Łączymy muszlę ślimaka z podstawą.

