
Zajęcia na 23. 04.2020r. 
Temat: Co nam daje las. 
 
Przygotowujemy karty pracy s. 92. 
 
 

I. Co nam daje las – rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej 
Strażnicy przyrody.  
Wprowadzenie do tematu zajęć. Rozwiązanie zagadki obrazkowej. 
Obrazek przedstawiający las.  
 

 
 

                          LAS 
 
R. pyta dziecko, czy zna miejsce, w którym nie wolno hałasować. W 
razie trudności odkrywa część obrazka przedstawiający las. R. pyta:  Co 
jest przedstawione na obrazku?  
Co to jest las?  
Z czego wyrastają drzewa?  
Kiedy drzewa wytwarzają nasiona? 
 Jak wyglądają nasiona drzew?  
• Poznawanie budowy drzewa. 
 

                                                      
 sadzonka dębu               dąb                         żołądź                               



 
Dąb Bartek – jeden z najstarszych dębów w Polsce. Rośnie koło Kielc w Zagnańsku. 
Wiek tego dębu określa się na ponad 600 lat. 
 

Słuchanie ciekawostek na temat drzewa wybranego gatunku – dębu. R. 
omawia budowę drzewa, wskazując dąb na obrazku. 
 Dzieci obserwują korzenie drzewa. R. pyta: Jakie części drzewa można 
wyróżnić? Mówi, jakie znaczenie mają poszczególne części rośliny dla 
jej wzrostu. Dz. wskazują pień, korzenie, koronę.  
R. informuje dzieci, że drzewa wyrastają z niewielkich nasion.  
 
II. 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.  
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.  
R. pyta dzieci: 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?  
R. kontynuuje rozmowę.  
Pyta dz.:  
Co można robić, a czego nie wolno robić, będąc w lesie?  
Dlaczego trzeba dbać o las?  
Czym dla zwierząt jest las?  
Dzieci wypowiadają się swobodnie i uzasadniają swoje zdanie. R. 
podsumowuje rozmowę.  
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. 
 
III. Słuchanie piosenki „Ziemia wyspa zielona” zam. w zał. z dnia 
20.04.2020r. 
 
IV. Szukanie odpowiedzi na pytanie: za co cenimy las? Karta pracy cz.4 
s.92 
 
V. Pobyt na powietrzu. 
 
 
 
 
 
 


