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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 24.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Co nam daje las? 

 

1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.  

Oglądanie albumów na temat przyrody Polski. Porównywanie wyglądu 

przyrody w tak zwanym stanie dzikim oraz poddanej działalności człowieka, 

przegląda albumy przyrodnicze przedstawiające różne środowiska przyrodnicze 

Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na lasy. Rozpoznają i nazywają 

występujące na zdjęciach zwierzęta i rośliny, w tym różne gatunki drzew. 

Poznają ciekawostki na ich temat. Rodzic zwraca uwagę dziecka na wygląd 

przyrody w tak zwanym stanie dzikim oraz poddanej działalności człowieka. 

Dziecko porównuje zdjęcia, określa różnice. Rodzic przybliża dziecku pojęcia 

fauna i flora. Następnie wymieniają nazwy przedstawicieli leśnej fauny i leśnej 

flory z podziałem na sylaby.  

2. „Co nam daje las” – rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej 

„Strażnicy przyrody.” 

 

 Jeśli jest to możliwe, rodzic pokazuje sadzonkę drzewa kupioną wcześniej  

w sklepie ogrodniczym. Dziecko obserwuje korzenie drzewa, delikatnie 

dotyka pędu i liści. Rodzic pyta: Jakie części drzewa można wyróżnić? 

Mówi, jakie znaczenie mają poszczególne części rośliny dla jej wzrostu. 

Dziecko porównuje wygląd dębu z wyglądem innych drzew na obrazkach. 

Wskazuje pień, korzenie, koronę. Z czego wyrastają drzewa? Co to jest las? 

 

 Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Strażnicy przyrody”. 

 Kuku, kuku! – echo niesie. 

To kukułkę słychać w lesie. 

– Kuku, czekam! Kuku, dzieci! 

Czy sprzątniecie swoje śmieci? 

Płaczą sarny i jeżyki: 

– Ach! Zamienią las w śmietniki! 

Rudy lisek wyszedł z norki. 

– Dzieci to są mądre stworki. 
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O! Zbierają już butelki 

i zakrętki, i papierki. 

 Wiedzą, że ze szkiełka w lesie 

 straszny pożar się rozniesie! 

Hyc! Wyskoczył zając Kicek. 

– Chcecie poznać tajemnicę? 

Każdy maluch las szanuje 

i porządku w nim pilnuje. 

Wie, że drzewo i roślina 

oczyszczają dym z komina. 

– Prawda – szepnął wilczek młody. 

– Dzieci bronią swej przyrody. 

Nikt nie goni nas z patykiem 

i nie płoszy zwierząt krzykiem. 

Po mrowiskach też nie skaczą. 

Przecież wtedy mrówki płaczą! 

Odezwała się sarenka: 

– Pamiętają o ziarenkach, 

w zimie dokarmiają ptaki. 

Lubią nas te przedszkolaki!  

Cieszmy się więc do rozpuku 

i śpiewajmy: Kuku, kuku! 

 

 Rozmowa na temat wiersza.  

Rodzic pyta dziecko: 

 Jaki ptak wydaje odgłosy: kuku, kuku? 

 O co kukułka pytała dzieci? 

 Co mówiły w wierszu poszczególne zwierzęta: sarny i jeżyki, lis, zając Kicek  

i mały wilczek? 

 Z czego cieszyły się zwierzęta? 

 Co można robić, a czego nie wolno robić, będąc w lesie? 

 Dlaczego trzeba dbać o las? 

 Czym dla zwierząt jest las? 

Rodzic wyjaśnia, że – podobnie jak ludzie – inne żywe stworzenia mają swoje 

domy. Domem dla wielu zwierząt, a także dla roślin, jest las. Zwierzęta, 

podobnie jak ludzie, nie lubią, gdy w ich domu ktoś zakłóca im spokój. Dlatego 

w lesie należy zachowywać się cicho i szanować przyrodę.  

 

 Karta pracy, nr 76 i 78. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=79 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=80 

3) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=79
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf
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(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

Dziecko: 

 szuka odpowiedzi na pytanie: Za co cenimy las?  

 słucha i mówi rymowankę o zachowaniu w lesie z różnymi emocjami, 

 opowiada, co robią dzieci przedstawione na obrazkach, 

 odszukuje wśród naklejek wyrazy: tak, nie i przykleja w odpowiednich 

miejscach, 

 rysuje po śladach. 

 

3. Praca z mapą fizyczną Polski. Gromadzenie informacji na temat znaczenia 

drzew w przyrodzie.  

Dziecko wskazuje na mapie Polski duże skupiska zieleni – lasy, takie jak np.: 

Puszcza Białowieska, Pusz-cza Kampinoska, Świętokrzyski Park Narodowy, 

Tatrzański Park Narodowy. Z pomocą rodzica odnajduje park narodowy 

położony najbliżej miejsca ich zamieszkania. Poznaje jego nazwę. Rodzic pyta 

dziecko, jak rozumie powiedzenie Lasy to zielone płuca Ziemi. Przekazuje 

dzieciom ciekawostki na temat lasów. Lasy produkują tlen potrzebny do 

oddychania, zatrzymują także pył i kurz, oczyszczając powietrze. Drzewa iglaste 

(sosna, jodła, świerk) wydzielają olejki eteryczne, a z ich żywicy robi się 

syropy. Ludzie chronią lasy, tworząc parki narodowe i rezerwaty przyrody. 

Parki narodowe to duże obszary leśne zachowane w stanie naturalnym, objęte 

ochroną prawną, które posiadają szczególną wartość przyrodniczą, naukową, 

krajobrazową i kulturową. Ludzie dbają też o to, aby drzew było jak najwięcej. 

Wymyślili np. Dzień Drzew. W ramach tego święta organizują akcję sadzenia 

drzew. Może wspólnie z dzieckiem można się włączyć do tego święta  

i posadzić drzewo, albo inną roślinę. 

 

4. Mniszek pospolity  

 Rozwój rośliny od nasionka  uzupełnienie zdjęciami w odpowiedniej 

kolejności – karta pracy, nr 79 -80. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=80 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

Zabawy swobodne z wykorzystaniem zabawek ekologicznych, konstruowanie 

budowli z drewnianych klocków. 

Powodzenia! 

UWAGA ! SZANOWNI RODZICE, DZISIAJ KOŃCZYMY REALIZACJĘ 

KART PRACY CZ 4. ZAPRASZAM PO INDYWIDUALNY ODBIÓR KART 

PRACY CZ.5 DO SZKOLNEJ SZATNI OBOK POKOJU 

NAUCZYCIELSKIEGO. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf

