
Temat: „Co nam daje las?” cz. 1 

1. „Zielone serce” – słuchanie wiersza R. Pisarskiego. Naszym celem będzie poznanie 

znaczenia drzew dla ludzi i środowiska oraz rozumienie konieczności szanowania 

przyrody i dbania o las. 

Na skwerku rosło drzewo                                                                                                                                                

szeroko, rozłożyście.                                                                                                                                                               

Srebrzystą miało korę,                                                                                                                                                    

zielonoszare liście.                                                                                                                                                           

Słuchali chętnie ludzie,                                                                                                                                                    

przechodząc koło drzewa,                                                                                                                                               

jak wietrzyk wśród gałązek                                                                                                                                             

wesoło piosenki śpiewa.                                                                                                                                                   

Lecz przyszedł mały urwis,                                                                                                                                             

ukradkiem wyjął nożyk,                                                                                                                                                   

bo napis chciał wyskrobać                                                                                                                                             

w srebrzystej, cienkiej korze.                                                                                                                                          

Wycinał powolutku                                                                                                                                                        

literkę po literce,                                                                                                                                                              

nie wiedział, że pod korą                                                                                                                                                

zielone płacze serce.  

Rozmowa dotycząca treści wiersza: 

• O kim lub o czym był wiersz? 

• Jak wyglądało drzewo? 

• Dlaczego ludzie przechodząc obok drzewa byli radośni, uśmiechnięci? 

• Co takiego zrobił urwis? 

• Dlaczego on to zrobił? 

• Jak myślicie, co stało się późnej z drzewem? 

2. „Nie śmieć w lesie”- opowieść słowno-ruchowa. Będziemy ilustrować ruchem treść 

opowiadania. 

Dzieci wybrały się na spacer do lasu (marsz po obwodzie koła).                                                                                  

W lesie świetnie się bawiły, biegając (trucht po obwodzie koła), skacząc (podskoki obunóż do 

wnętrza i na zewnątrz koła) i hasając (przeskoki w miejscu, z nogi na nogę). Ale po 

skończonej zabawie zachowały się bardzo nieładnie – zostawiły w lesie wielką górę śmieci. 

Mieszkające tam zwierzęta spotkały się, naradziły i postanowiły: „Nie chcemy bałaganu w 

naszym domu!”, dlatego wzięły się za porządki. Sarenki przetoczyły papierowe kulki z gazet 

do pojemnika na papier (czworakowanie po dywanie, z toczeniem papierowej kulki nosem). 

Wiewióreczki postanowiły pomóc przy sprzątaniu plastikowych butelek (dziecko, rodzice, 

rodzeństwo ustawione w rzędzie podają plastikowe butelki pomiędzy nogami lub nad głową). 

Niedźwiedzie urządziły turniej w trafianiu do celu i wrzuciły wszystkie puszki do pojemnika 

na metalowe odpady (zabawa rzutna – celowanie puszkami do pojemnika). Pamiętajcie 

jednak, że to była tylko bajka. Zwierzęta nie posprzątają bałaganu, który zostawicie w lesie. 

Dlatego zbierajcie swoje śmieci. 



3. „Rodzinka w lesie”- przyjrzyj się ilustracji. Opowiedz w kilku zdaniach co ona 

przedstawia? Jak należy zachowywać się w lesie? A jakie zachowania są niewłaściwe? 

 

 
 

4. „Co to jest las”- zapraszam na film przyrodniczo-edukacyjny  podczas którego 

wiewiórka Ruda oprowadzi Was po swoim domu ☺. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

 

5. „Mój portret – budowa drzewa” – karta pracy. Pokoloruj drzewo. Patrz poniżej ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
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