
15.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Projekt las. 

 

Cele ogólne: 

1.Rozwijanie zainteresowania przyrodą. 

2. Poznawanie różnych gatunków drzew. 

3. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności. 

4. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1. Rozwiązanie zagadki „Las”. 

Sosnowy , dębowy,                                                                                                                                                   

stary, lub młody.                                                                                                                                             

Rosną w nim grzyby,                                                                                                                                             

rosną jagody. (las) 

                                                                                                                                                                                 

2.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Kłótliwe drzewa”. 

„Kłótliwe drzewa”. 

Wstał poranek, mgłę przegonił                                                                                                          

i zatrzymał się nad lasem.                                                                                                                          

Lubił patrzeć się na drzewa                                                                                                                                                   

i rozmawiać z nimi czasem. 

Ale co to? Awantura!                                                                                                                                                                                

Buk z modrzewiem się pokłócił.                                                                                                                        

- Pan mnie kłuje! Tak nie można!                                                                                                                  

Niech pan sobie igły skróci. 

Świerk zaś żale miał do brzozy:                                                                                                                          

Pani słońce mi zasłania!                                                                                                                                                            

- A pan wcale nie jest lepszy                                                                                                                           

i nikomu się nie kłania! 

- Całą wodę dąb wypija!                                                                                                                                                   

Wszystko pewnie przez te liście!                                                                                                               

- Mój jałowcu – nie przesadzaj,                                                                                                                        

nie masz racji, krzewie, oczywiście! 



Młoda sosna głos zabrała:                                                                                                                                   

- Skończcie, proszę, kłótnie, spory.                                                                                                                                                              

Lepiej żyjmy sobie w zgodzie,                                                                                                                        

tak jak było do tej pory. 

Mała jestem – każdy widzi.                                                                                                                      

Tutaj się bezpiecznie czuję.                                                                                                                    

Pośród was tak rosnę sobie.                                                                                                                                             

Nic mi przez to nie brakuje. 

Drzewa aż się zawstydziły.                                                                                                                    

Przeprosiły się czym prędzej.                                                                                                                                         

A na koniec obiecały:                                                                                                                                  

już nie będzie kłótni więcej! 

Rozmowa na podstawie wiersza. 

Rodzic zadaje pytania: 

- Które drzewa są wymienione w wierszu?                                                                                                       

- O co kłóciły się drzewa?                                                                                                                               

- Kto je pogodził?                                                                                                                                           

- Co powiedziała młoda sosna?                                                                                                                     

- Jak zareagowały drzewa? 

2. Zabawa dydaktyczna „Drzewa liściaste i drzewa iglaste”.       

zdjęcia drzew: buk, modrzew, świerk, brzoza, dąb, sosna, jałowiec                                                                    

Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia drzew i krzewów występujących w wierszu, omawia ich 

wygląd i dokonuje razem z dzieckiem podziału na drzewa iglaste i liściaste. 

3. Zapoznanie z budową drzewa.  

Rodzic rysuje na dużym arkuszu drzewo iglaste i liściaste z podziałem na jego części: 

korzenie, pień i koronę drzewa. Omawia każdą część drzewa i mówi, do czego ona służy. 

Korzenie:                                                                                                                                                         

- pobierają z ziemi pożywienie (wodę i składniki mineralne)                                                                                        

- pień – jest pokryty korą, która chroni drzewo przed uszkodzeniami                                                                                        

- korona  drzew, czyli gałęzie z liśćmi, także są bardzo ważne. 

4. Zabawa ruchowa „Drzewa”. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Na hasło: Wiatr – zatrzymuje się. Jest drzewem, 

unosi ręce do góry i porusza nimi jak gałęziami. 

 

 



5. Karta pracy.   

 Dopasuj drzewo do jego cienia. 

6. Karta pracy.  

Pokoloruj drzewa. 

7. Karta pracy. 

kartka bloku rysunkowego, nożyczki, klej 

Przetnij i ułóż według właściwej kolejności. Przyklej na kartkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Drzewa liściaste. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Drzewa iglaste. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Budowa drzewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dopasuj drzewo do jego cienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Pokoloruj drzewa. 

 

    

 

 



7. Przetnij i ułóż według właściwej kolejności. Przyklej na kartkę. 

 

 

 

 



16.06.2020 

 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Projekt las. 

Cele ogólne: 

1. Wzbogacenie wiedzy dotyczącej lasu. 

2. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności. 

3. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Oglądanie filmu – „Życie lasu – bogactwo przyrodnicze”. 

Rodzic prosi, aby dziecko obejrzało film i powiedziało, o czy opowiada. 

https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU 

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

Rozmowa na temat filmu. 

Rodzic zadaje pytania: 

- Wymień skarby lasu jakie znacie (drzewa, zwierzęta, owoce).                                                              

- Które drzewo jest królową polskich drzew?                                                                                                                                              

- Czy jadłeś kiedyś owoce leśne, np.: jagody, jeżyny, poziomki?                                                                   

- Jak należy zachowywać się w lesie?  

2. Zabawa ruchowa „Taniec drzew”. 

nagranie spokojnej melodii 

https://www.youtube.com/watch?v=vODeM1HLads 

Rodzic pokazuje ruchy do naśladowania, a dziecko je naśladuje. 

Drzewa powoli rosną - dziecko kuca, podnosi się z rękami uniesionymi nad głową i z 

połączonymi dłońmi.                                                                                                                                

Drzewa poruszają gałęziami - dziecko opuszcza ręce, lekko odchyla je na boki i obraca dłonie 

w nadgarstkach.                                                                                                                                   

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


Wiatr przechyla małe drzewka - dziecko przechyla się w jedną i w drugą stronę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wyrosła piękna korona drzew - dziecko unosi w górę ręce i lekko nimi porusza.                                        

Drzewa tańczą na wietrze i pochylają się do słońca- dziecko wznosi ugięte lekko w łokciach 

ręce i łączy koniuszkiem palców (tworzą koronę drzew), skręca się lekko w prawo i w lewo, 

pochyla i prostuje w rytm muzyki. 

3. Praca plastyczna „Drzewa”. 

kredki, arkusz brystolu 

Dziecko rysuje bez odrywania kredki od kartki.  

Rodzic przygotowuje na arkuszu wzór przedstawiający schematycznie rząd drzew (pień i 

korona) połączonych na dole linią falistą. Dziecko próbuje rysować po śladzie bez odrywania 

kredki od kartki. 

4. Oglądanie ilustracji grzybów. 

Rodzic razem z dzieckiem ogląda ilustracje grzybów: 

- jadalne (maślaki, koźlarze, borowiki, kurki). Porównuje ich wygląd: kształt, kolor                                

- trujące (muchomory) 

Nie należy niszczyć grzybów nawet wtedy, gdy ich nie zbieramy!!!  

5. Praca plastyczna „Grzybki z warzyw”. 

połówki ziemniaka lub pomidora, plastry pietruszki, zielone liście pora, selera lub natki, 

papierowy talerzyk, majonez lub jogurt 

Dziecko układa na talerzyku grzyby – kapelusz z połówki ziemniaka lub pomidora ( białe 

kropki robi majonezem lub jogurtem), a ogonki z kawałka pietruszki, pracę ozdabia zielonymi 

listkami, 

6. Karta pracy. 

Rysuj po śladzie trzy muchomory. Ile kropek jest na każdym muchomorze? 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Grzyby jadalne i trujące 

 

 

  

Maślaki     Koźlarze 

    

Kurki          Borowiki 

 

Muchomory 



6. Rysuj po śladzie trzy muchomory. Ile kropek jest na każdym muchomorze? 

 

 

 

 

 

 

 



17.06.2020 

 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Projekt las. 

Cele ogólne: 

1. Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. 

2. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.  

3. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Wprowadzenie do tematu „Owoce Lasu”. 

Rodzic pokazuje dziecku owoce lasu: poziomki, jagody, maliny, jeżyny. Dziecko ogląda 

owoce, określa ich kolor, wielkość ewentualnie smak. Nazywa je i dzieli ich nazwy na sylaby. 

2. Wykonanie koktajlu owocowego.  

blender, jogurt naturalny, maliny, jagody, kubeczki, naczynie na owoce 

Dziecko myje owoce, a następnie wsypuje je do blendera, nalewa jogurt naturalny i blęduje. 

Rozlewa do kubeczków koktajl. Dziecko określa jego kolor i smak. (Rodzic asystuje) 

3. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Jesteśmy jagódki”.  

Dziecko wykonuje własne improwizacje taneczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=4bBd2AlJSfA 

4. Zabawa z plasteliną „Ciasto owocowe”. 

plastelina: różne kolory 

robimy dwa ciasta: jedno z jagód, a drugie z malin. 

Zadaniem dziecka jest dobierać właściwe kolory plasteliny i stworzyć własne ciasto 

owocowe. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4bBd2AlJSfA


5. Historyjka obrazkowa przedstawiająca etapy rozwoju rośliny „Fasola”. 

blok rysunkowy, nożyczki, klej 

Dziecko opowiada treść historyjki Co było najpierw, co potem, a co na końcu. Jego zadaniem 

jest pociąć obrazek na 4 części, wymieszać i ułóż wg kolejności zdarzenia i przykleić na 

kartkę.  

Pytanie:                                                                                                                                                              

Co jest potrzebne roślinie do życia? (woda, ziemia, światło). 

6. Karta pracy. 

Historyjka obrazkowa. „Sadzenie roślinki’. 

blok rysunkowy, nożyczki, klej 

Dziecko opowiada treść historyjki Co było najpierw, co potem, a co na końcu. Jego zadaniem 

jest pociąć obrazek na 4 części, wymieszać i ułóż wg kolejności zdarzenia i przykleić na 

kartkę. 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Owoce leśne 

 

    

Jagody      Poziomki 

 

    

Maliny      Jeżyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Historyjka obrazkowa przedstawiająca etapy rozwoju rośliny (fasola). 

                         

 

     

 



6. Historyjka obrazkowa. „Sadzenie roślinki’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.06.2020 

 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Projekt las. 

 

Cele ogólne: 

1. Zapoznanie z pracą leśniczego. 

2. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.  

3. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza B. Forma „Praca leśniczego”.  

„Praca leśniczego” 

 

Leśniczy często chodzi po lesie. 

Zawsze zwierzętom swą pomoc niesie. 

Zna każdą ścieżkę krzewy i drzewa, 

rozpozna ptaka, który zaśpiewa. 

 

Można go nazwać strażnikiem lasu. 

Spędza w nim dużo swojego czasu. 

Razem z gajowym sprawdza jak drwale, 

ścinają w lesie drzewa wytrwale. 

 

Rozumie o czym las ciągle śpiewa. 

Patrzy jak tańczą liście na drzewach. 

Powtarza głośno - szanuj przyrodę 

ja ci w tym zawsze chętnie pomogę. 

Rozmowa na podstawie wiersza. 

Rodzic zadaje pytania: 

- Na czym polega praca leśniczego?                                                                                                                              

- Jak się nazywa miejsce w którym pracuje leśniczy?                                                                                                                                   

 

 



2. Rozwiązywanie zagadek „Kto mieszka w lesie?”.                                                                                               

Idę sobie leśną drogą 

Czasem gniewnie tupnę nogą 

Kolce mam i wzdłuż i wszerz 

Kto ja jestem? Właśnie .....(jeż)                                                                                                                        

Ze smakiem będzie, 

chrupał żołędzie.(dzik)                                                                                                                             

Jakie zwierzę z bajek 

ma takie zwyczaje, 

że chce połknąć wnuczkę, 

więc babcię udaje? (wilk) 

Jak płomień rudy 

wśród drzew pomyka. 

Chętnie by porwał, 

gąskę z kurnika. (lis)    

W dziupli na drzewie 

wysoko mieszka. 

Chcesz ją ucieszyć 

– daj jej orzeszka. (wiewiórka)                                                                                                                                                                        

3. Zabawa paluszkowa „Idzie, idzie jeż…”. 

Idzie, idzie jeż                               palcami obu rąk naśladuje drobne ruchy chodzenia 

- ten prawdziwy zwierz. 

Nóżkami tup, tup                         palcami obu rąk stuka w podłogę, 

I pod listek- siup!                        obie dłonie nakłada na siebie, jedna na drugą. 

4. Ćwiczenia oddechowe „Liście”. 

liście 

Rodzic daje dziecku liście. Dziecko kładzie je na dłoni, wyciąga powietrze nosem - 

wypuszcza powietrze ustami, starając się zdmuchnąć liść jak najdalej się da. Zabawę 

powtarzamy kilkakrotnie. 

5. Zabawa relaksacyjna „Odgłos natury – śpiew ptaków – relaksujący las”. 

Dziecko słucha muzyki relaksacyjnej leżąc na dywanie z zamkniętymi oczami i przenosi się 

do lasu. 

https://www.youtube.com/watch?v=tWFttK-ezJI 



6. Praca plastyczna „Zając”. 

rolka po papierze toaletowym, farbka, pędzelek, oczy ruchome, kolorowy papier, nożyczki, 

klej 

Dziecko maluje farbą rolkę po papierze toaletowym. Po wyschnięciu nakleja ruchome oczy, 

nosek z wąsami oraz usta. Od środka przykleja dwie plastikowe łyżki, a na nich nakleja środki 

uszu. 

 

7. Karta pracy. 

 Wytnij drzewa. Ułóż je kolejno, w szeregu od najmniejszego do największego. 

8. Karta pracy. 

Doprowadź zwierzęta do strumienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Leśniczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Praca plastyczna „Zając”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Wytnij drzewa. Ułóż je kolejno, w szeregu od najmniejszego do największego. 

 

 

 

 

 



 

8. Doprowadź zwierzęta do strumienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.06.2020 

 

SCENARIUSZ Dzień 5 

 

Temat: Projekt las. 

 

Cele ogólne: 

1.Uwrażliwienie na  konieczność dbania o zasoby przyrody. 

2. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.  

3. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy. 

 Lusterko dla każdego dziecka. 

Rodzic daje dziecku lusterko, demonstruje ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie i pilnując 

dokładnego ich wykonania przez dziecko: 

- Język jedzie do lasu na koniku – dziecko naśladuje kląskanie językiem z jednoczesnym 

poruszaniem wargami (ściągnięcie warg i ich rozciągnięcie).                                                                             

- W lesie język rozejrzał się dookoła – dziecko wykonuje ruch oblizywania warg, najpierw w 

prawą, a potem w lewą stronę.                                                                                                                 

- Zobaczył małe fioletowe kwiatuszki i je powąchał – dziecko wykonuje wdech nosem i 

wydech ustami.                                                                                                                                                             

- Spojrzał w górę, skąd dobiegało pukanie dzięcioła – dziecko uderza czubkiem języka za 

górnymi zębami.                                                                                                                                      

- Spojrzał w dół – dziecko wyciąga język na brodę                                                                                                      

- Zobaczył czerwonego muchomora z białymi kropkami i zaczął je liczyć – dziecko dotyka 

językiem każdego zęba. 

2. Quiz ekologiczny „Przedszkolak w lesie”. 

Obrazki z uśmiechniętą i smutną buzią. 

Jeśli dziecko uważa, że zdanie jest prawdziwe, pokazuje obrazek z uśmiechniętą buzią; jeśli 

zdanie jest fałszywe – obrazek ze smutną buzią. 

Dziecko uważnie słucha pytań:                                                                                                                         

- W lesie wolno krzyczeć.                                                                                                                               

- W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy rośliny.                                                                                              

- W lesie można obserwować przyrodę.                                                                                                            



- Osoba, która pilnuje lasu i jego mieszkańców, to leśniczy.                                                                       

- W lesie można rysować po drzewach. 

3. Zabawa ruchowa „Jeż i lis”. 

Dziecko powoli porusza się na czworakach jak jeż. Na hasło Uwaga, lis!, jeż zwija się w 

kulkę. Ćwiczenie powtarzamy. 

4. Zabawy matematyczne „Leśne rytmy”. 

pięć obrazków przedstawiających: wiewiórkę, zająca, muchomora, . 

Rodzic prezentuje dziecku ciąg obrazków np.: wiewiórka, zając, wiewiórka, zając, wiewiórka, 

zając…. Prosi, aby dziecko powiedziało mu, co powinno być dalej. Zabawę powtarzamy kilka 

razy. 

5. Wycieczka z rodzicami do lasu. 

Podczas wycieczki do najbliższego lasu Rodzic może zaproponować następujące aktywności:  

- znajdujemy sobie drzewo, do którego się przytulamy, 

- omawiamy wygląd wybranego drzewa, 

- opowiadamy o zwierzętach , które można spotkać w lesie, 

- wymyślamy zabawne hasło zachęcające do dbania o las. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI 

6. Karta pracy. 

Latem kiedy jest bardzo gorąco chętnie wypoczywamy w cieniu drzewa. 

Rysuj chmurki, słońce, drzewa po śladach. 

7. Karta pracy. 

 

Rysuj po śladzie zwierzęta żyjące w polskich lasach. Staraj się nie odrywać ręki. Pokoloruj 

tak samo zwierzęta z tej samej rodziny. 

 

8. Karta pracy. 

Który lisek jest największy, a który najmniejszy. 

 

 

 

 



2. Quiz ekologiczny „Przedszkolak w lesie”. 

 

 



4. Zabawy matematyczne „Leśne rytmy”. 

             

 

         

 

                          



  

   

                           

   



 

            

 

   

 

  

 

 

 



6. Rysuj chmurki, słońce, drzewa po śladach. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



7. Rysuj po śladzie zwierzęta żyjące w polskich lasach. Staraj się nie odrywać ręki. Pokoloruj 

tak samo zwierzęta z tej samej rodziny. 

 

 

 

 

 

 



8. Który lisek jest największy, a który najmniejszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



    


