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przygotuj potrzebne rekwizyty
przeczytaj uważnie
podpisz, narysuj, pokoloruj

sala

wykonaj wyjątkowe przedmioty
zadanie kulinarne
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Kasztany

sala

Kasztany to nasiona kasztanowca, a zielone kolczaste kulki,
w których dojrzewaj kasztany, to jego owoce. Czy potraficie
rozpozna nasiona i owoce innych drzew

290x205_jesien - SALA.indd 5

1

a

2

3

c

kasztanowiec
leszczyna

d

e
4

klon
jarząb

b

dąb

5
ODPOWIEDZI: 1–B, 2–A, 3–D, 4–C, 5–E

ku
W październiku o poran
kasztanków.
Spad a z drzewa garś
ie.
Leż w trawie na polan
Co się teraz z nimi stanie
pany
Przyszed jeleń, ciut zas
y.
an
Z apetytem zjad kaszt
leci,
Garś kolejna z drzewa
i.
iec
A do lasu przysz y dz
y,
Gdy dobieg y do polan
y.
an
szt
Pozbiera y z niej ka
g owę,
Ten na brzuszek, ten na
Będ ludki kasztanowe
ziki.
Będ śmieszne z nich lud
iki.
Dzieci posz y, przysz y dz
ada,
sp
a
ew
Garś kolejna z drz
da.
Teraz dzik kasztany zja
y
Min już październik ca
I kasztany poznika y.
zaki,
Te zjedzone przez zwier
olaki
Tamte wzię y przedszk
prosta.
Już ich nie ma, sprawa
,
Ale jeden w trawie zosta
ziemi,
Skryty tuż pod warstw
.
Czeka, by się ukorzeni
ewem
Będzie kiedyś wielkim drz
w śpiewem.
Z szumem liści, z ptakó
y
Na jesienn darń polan
y.
an
szt
ka
a
Będzie wtedy s

połączcie nazwy
gatunk w drzew
z rysunkiem ich nasio
n
lub owoc w.

5
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Poznaj jelenie

sala

odpisz rysunki
samiec byk,
samica łania,
młode ciel .

Jeleń odznacza się harmonijn budow cia a. Samiec jelenia
ma poroże i jest większy od samicy. M ode na grzbiecie i
bokach tu owia ma bia awe plamki, które zanikaj po kilku
miesi cach.

okoloruj
zwierz ta.

1
3
2

6
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2

3
ODPOWIEDZI: 1. łania; 2. cielę; 3. byk

1

13.09.2017 12:23:26

Nasze dobro

sala

Rozwi ż krzyżówkę. Litery na zielonym tle utworz has o
oznaczaj ce nasze wspólne dobro, o które powinniśmy się
troszczy dla siebie i przysz ych pokoleń.

1

Wykluwają się z jaj wysiadywanych
w gnieździe.

2

Rozłożysta u drzewa.

3

Dziwaczka znad rzeczki.

4

Drapieżny ptak, poluje między
innymi na myszy.

5

Najniższa warstwa roślin w lesie.

6

Mąż sarny.

7

Jego owoce to przysmak dzików.

8

Płaz ogoniasty w żółte plamki.

1
2
3
4
5
6
7

wpisz asło

8

ODPOWIEDZI: 1. pisklęta, 2. korona, 3. kaczka, 4. myszołów, 5. runo, 6. rogacz, 7. dąb, 8. salamandra. Hasło: PRZYRODA
290x205_jesien - SALA.indd 7
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Grabowa biżuteria

sala

Podczas wycieczki do lasu zbierz owocostany grabu,
a następnie z nasion wykonaj ozdoby.

ykonanie
1

Z owocostanów wy uskaj nasiona grabu.

2

Zastan w si ,
co chcesz zrobi ,
np. korale, bransoletk ,
breloczek.

Używaj c ig y, nawlecz nasiona na nitkę.
Zwi ż końce.

j
u
t
o
g
y
z
r
p

u,
e grab
c
o
w
o
ici.
igłę, n

omy l, z czego
jeszcze można
zrobi naturalną
biżuteri
i wykonaj ją

8
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Mandala z igieł

sala

Podczas wycieczki do lasu zbierz leż ce na ziemi ga zki drzew i krzewów iglastych: sosny, świerka, jod y,
modrzewia, cisa, ja owca.

1

3

Na kartce z bloku technicznego narysuj 2 okręgi:
duży i wewn trz niego mniejszy. Podziel je na
4 równe części, pozwoli to proporcjonalnie
i różnorodnie udekorowa wszystkie części
pomiędzy okręgami.

Na przygotowan wcześniej kartkę z okręgami
na óż okrężnym ruchem klej.

2

Oderwij z ga zek ig y i pouk adaj je
na kupkach zależnie od gatunku.

przygotuj

4

Wykorzystuj c swoj wyobraźnię, naklej ig y
na kartkę pamiętaj, aby w każdej wiartce
pomiędzy okręgami wzór by inny.

kartki z bloku
technicznego,
klej (taki, który
po wyschnięciu
jest bezbarwny),
kredki, cyrkiel,
gałązki drzew
i krzewów iglastych.

olne miejsca
uzupełnij szlaczkami
lub rysunkami.

9
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sala

Filcowe etui

3

Wykonaj zamknięcie etui, aby zawartoś nie
wypada a. Z jednej strony przyszyj guzik,
a z drugiej sznureczek.

4

Wytnij ozdobę, np. drzewo, sowę, ślimaka,
wykorzystuj c różne kolory filcu. Przyklej j do etui.

Wykonaj z filcu etui na okulary, telefon, tablet. Uruchom
wyobraźnię i ozdób je elementami nawi zuj cymi do
lasu. Wykonane w asnoręcznie etui może by wspania ym
prezentem np. na Dzień Babci lub Dzień Dziadka czy urodziny
i imieniny najbliższych.

opro o pomoc
osob dorosłą.

ykonanie
1

Przy óż okulary telefon lub tablet do roz ożonego
filcowego arkusza. Wytnij kszta t o oko o 2 cm
szerszy od przyk adanego przedmiotu i 2 razy
d uższy.

przygotuj
arkusze ﬁlcu
w różnych kolorach,
nożyczki, igłę,
kolorowe nici,
kolorowe guziki,
tasiemki,
klej do tkanin.

2

Z óż filc na pó i zszyj kolorowymi ni mi d uższe
brzegi. W ten sposób powstanie etui.

10
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Czy to grzyb jadalny,
czy trujący?

orzystając
z atlasu, przyporządkuj
do nazw grzyb w
odpowiedni numer.

sala

Rozpoznaj grzyby jadalne i truj ce znajduj ce się na rysunkach.
Znajdź informacje na ich temat.

a

e

i

c

b

f

d

g

j

h

k

l

opieńka miodowa

1

ma lanka wiązkowa

2

muchomor sromotnikowy

3

borowik sosnowy

4

pieprznik jadalny

5

ko larz babka

6

ma lak zwyczajny

7

czubajka kania

8

muchomor jadowity

9

ko larz czerwony 10
leczaj rydz 11
goryczak ż łciowy 12

ODPOWIEDZI: JADALNE: 1–A, 4–B, 5–L, 6–E, 7–G, 8–C, 10–F, 11–I; TRUJĄCE: 2–H, 3–K, 9–J, 12–D
290x205_jesien - SALA.indd 11
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Wyliczanka

sala

Pod każdym obrazkiem wpisz nazwę przedstawionego zwierzęcia. Poniżej znajduj się kratki z miejscem na wpisanie has a.
Przy każdej kratce znajduj się 2 cyfry: pierwsza wskazuje numer obrazka, druga któr literę z podpisu obrazka należy wpisa
do has a. Powsta e has o to chroniony w Polsce gatunek ptaka.

2

3

4

5

6

Numer
obrazka

12
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1

1

2

2

3

4

4

5

5

2

6

1

Numer litery
z podpisu
pod obrazkiem.

ODPOWIEDŹ: bielik

1
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Kamienne twarze zwierząt

sala

W lesie, nad strumieniem poszukaj wyg adzonych przez wodę kamieni.

1

3

Przynieś kamienie do domu, umyj i wysusz.

2

Wybierz w atlasie p aza i gada, których twarze
chcesz namalowa .

Przy pomocy amastrów i korektora namaluj na kamieniach twarze wybranych zwierz t.

przygotuj

atlas
płazó
w i ga
kami
dów,
enie,
ﬂama
stry,
korek
tor.

13
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Policz przysmaki dzików

sala

Dziki poszukuj pożywienia w ziemi. Ryj w niej masywnym ryjem, mlaskaj c przy tym i chrupi c.
Robi przy okazji dużo dobrego spulchniaj glebę, zmniejszaj liczbę gryzoni i owadów. Policz, ile dzik zjad żo ędzi,
jagód, larw, ślimaków, jaj, piskl t, myszy, grzybów.

pisz wynik
w odpowiednie
k łko.

oł dzie

agody

arwy

limaki

aja

iskl ta

yszy

rzyby

14
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Leśny sprawdzian

staw
odpowiednie
słowa.

Pomóż Jasiowi dosta pi tkę z przyrody

Jaś bardzo jest smutny, s ważne powody:
W szkole dziś by a klasówka z przyrody.

A teraz nadesz a na nasz sprawdzian pora:
Gdzie żyj borsuki My wiemy, że w

Mia lasy opisa i leśne zwierzęta.
Cho bardzo się stara , niewiele pamięta .

Orzechy i bukiew wiewiórce to szkodzi.
Padalec ma apki, by szybko móc chodzi .

Grzyb, orzech i bukiew, wiewiórce

Zaś wilki zjadaj owoców bez liku...
Oj, wstydź się, wstydź Jasiu Jedynka w dzienniku

Wilk jest drapieżnikiem

Wzi ch opca na spacer i mówi do wnuka:
Las trzeba zobaczy , to cenna nauka.
I tak opowiada o leśnych zwierz tkach.
e w Janka dzienniczku z poprawy jest pi tka

norach

upoluje

ODPOWIEDZI: 1 – norach, 2 – nocą, 3 – smakuje, 4 – upoluje, 5 – padalec
290x205_jesien - SALA.indd 15

1

Lot sowy jest cichy, skrzyd a nie omoc
Jej pohukiwanie us yszysz zaś

Gdzie żyj borsuki Gdzieś chyba na drzewach
A sowa najczęściej w s oneczny dzień śpiewa.

Mia Janek na szczęście dziadka leśnika,
Gdy dziadek us ysza o Jaśka wybrykach,

sala

2
3
4

je, co

Chociaż jest jaszczurk , nóg nie ma
Gdy nie wiesz tych rzeczy, nie przejmuj się wcale.

5

Przejdź leśn ścieżynk , chociażby przez chwilę
Nad kwiatem się pochyl, ogl daj motyle.
W śpiew ptaków się ws uchaj, w szum wiatru, w plusk wody
I zacznij las czyta jak księgę przyrody

padalec

nocą

smakuje
15

13.09.2017 12:23:49

sala

Niepasujące słowa
W każdym rzędzie znajduje się zestaw s ów, jedno z nich nie pasuje do pozosta ych. Przeczytaj je uważnie,
spróbuj znaleź klucz, wed ug którego zosta y dobrane. Następnie wykreśl wyraz, który nie pasuje.

16

290x205_jesien - SALA.indd 16

Słowa, które nie pasują: brzoza, hipopotam, sosna, ananas, muchomor, papuga, klucz, komputer

wykre l wyrazy,
kt re nie pasują.

sosna
brzoza
jodła
wierk
dzik
jeleń
arna
hipopotam
dąb
sosna
brzoza
buk
ananas jagoda
malina jeżyna
borowik podgrzybek ma lak muchomor
bocian dzi cioł papuga bielik
oł wek st ł klucz
krzesło
książka komputer kartka
papier
13.09.2017 12:23:50

Grzybowy szlak

sala

Pomóż Ma kowi przejś przez grzybowy szlak i zebra wszystkie prawdziwki.

START

ak inaczej
nazywa si prawdziwek
azw wpisz
do diagramu.

17
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Królestwo roślin

sala

Po cz rysunki z odpowiedni kategori rośliny. Dowiesz się, jak różne formy roślin występuj w naszych lasach.

1

rzewo li ciaste

b

rzewo iglaste

c

rzew iglasty

d

rzew li ciasty

e

nącze

f

rzewinka

g

o lina zielna

h

o lina zielna

18
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bluszcz pospolity

bor wka czarna
zawilec gajowy

3

5

4
sosna zwyczajna

6

7

dąb szypułkowy

8
jałowiec pospolity

dąbr wka rozłogowa

dziki bez czarny

ODPOWIEDZI: 1 – E, 2 – F, 3 –G, 4 – B, 5 – A, 6 – C, 7 – H, 8 – D

a

2

13.09.2017 12:24:01

Leśna agrafka
Jak dużo znasz s ów zwi zanych z lasem

zas na zabaw
1

Usi dźcie w kręgu na dywanie. Pierwsza osoba
wypowiada s owo zwi zane z lasem np. d b .

2

Osoba, siedz ca po lewej stronie od
rozpoczynaj cego, podaje następne
s owo, które zaczyna się na ostatni literę
poprzedniego wyrazu np. brzoza , czyli dopina
się do poprzednika agrafk .

3

W przypadku, gdy któryś z graczy nie będzie
umia poda kolejnego s owa, odpada z gry
wychodzi z kręgu .

sala

ygra ten,
kto do końc
pozostanie na
a
podłodze.

Zapro do zabawy
wszystkich
domownik w

19
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sala

Bezpiecznie grzybobranie
Zanim wybierzesz się na grzybobranie, zastanów się, co warto
ze sob zabra i zaznacz to w kó kach przy obrazkach. Przedmioty
przydadne w lesie , przedmioty zbędne 

290x205_jesien - SALA.indd 20

ODPOWIEDZI: Uśmiechniętą buźką należy zaznaczyć: gumowce, kurtkę przeciwdeszczową, koszyk wiklinowy, bułkę + termos, kieszonkowy atlas grzybów.

20

13.09.2017 12:24:09

Poznaj mnie

ołącz rysunek
ptaka z nazwą rz du,
do kt rego należy.

Czy wiesz, że w Polsce występuje ok. 230 gatunków ptaków
gniazduj cych Poznaj kilka z nich gniazduj cych w lesie.

3

2
bocian czarny

1

sala

bielik
kraska

4

5

puchacz

grzywacz
głuszec

6

8

290x205_jesien - SALA.indd 21

7

dzi cioł duży

ODPOWIEDZI: 1 – G, 2 – D, 3 – H, 4 – F, 5 – B, 6 – A, 7 – C, 8 – E

gągoł

laszkodziobe

a

oł biowe

b

zi ciołowe

c

raskowe

d

rzebiące

e

owy

f

rodzące

g

zponiaste

h

21

13.09.2017 12:24:14

Czy wiesz, jaki to zwierz?

sala

Po cz rysunki z nazwami gromad, a przekonasz się, jak różnorodny jest świat zwierz t w naszych lasach.

1

saki

b

wady

c

yby

d

limaki

e

aj czaki

f

ady

g

łazy

h

taki

22
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3
4

5
8

6
7

ODPOWIEDZI: 1 – A, 2 – H, 3 – F, 4 – G, 5 – C, 6 – D, 7 – E, 8 – B

a

2

13.09.2017 12:24:19

Na grzyby!

sala

Rozwi żcie wspólnie krzyżówkę. Odpowiedzcie na poniższe pytania rozwi zaniem
jest has o utworz je litery czytane pionowo na wyróżnionym tle.

1

Tworzą ją strzępki.

2

Zbierasz pod nią kozaki.

3

Pospolita nazwa borowika brunatnego.

4

Tra ają do niego zebrane grzyby.

5

Znajdziesz go pod świerkiem.

6

Zbierasz go pod brzozą.

7

Może być wymiotny.

8

Ma czerwony kapelusz i białe kropki.

9

Grzyb zwany potocznie sową.

10 Potocznie kurka.

1
2
3
4
5
6
7
8

11 Tworzą grzybnię.
12 Na jego spodzie znajdują się blaszki, rurki lub kolce.

wpisz asło

9
10

11
12

ODPOWIEDZI: 1. grzybnia, 2.brzoza, 3. podgrzybek, 4. koszyk, 5. borowik, 6. koźlarz, 7. gołąbek, 8. muchomor, 9. kania, 10. pieprznik, 11. strzępki, 12. kapelusz. Hasło: grzybobranie
290x205_jesien - SALA.indd 23

Zapro
do zabawy
wszystkich
domownik w
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Bezpieczny las
wpisz asło

Z uk adanki wykreśl s owa zwi zane z lasem
i jego zagrożeniami. Rozwi zanie utworz litery nieskreślone
czytane poziomo od lewej do prawej.

ykre l

poziomo lub pionowo

borelioza,
borowik, grzyb,
jad, jagody,
kleszcz, ligustr,
pomoc, szerszeń,
tasiemiec, żądło,
żmija.

24
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ODPOWIEDŹ: Bezpieczne lasy

sala

13.09.2017 12:24:22

Krzyżówka obrazkowa

dczytaj
hasło.

Przyjrzyj się obrazkom, wpisz odgadnięte nazwy w odpowiednie pola krzyżówki.

sala

10

6

1
2
3

2

4

4
5

3

6

8

11

7
8

5
9
1
7

11

ODPOWIEDZI: 1. pilarka, 2. orzeł, 3. lis, 4. sosna, 5. borsuk, 6. wiewiórka, 7. jeleń, 8. wilk, 9. ślimak, 10. sowa, 11. pędy

HASŁO: Polskie lasy
290x205_jesien - SALA.indd 25

10
9
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ODPOWIEDŹ: Wiewiórka gromadzi zapasy żywności. Zbiera orzechy laskowe, żołędzie i inne nasiona, ukrywa je w dziuplach lub zagrzebuje w ziemi. Zimą odnajduje większość skrytek, mimo
że przykrywa je śnieg. Niektóre schowki jednak zostają nieopróżnione; wiosną nasiona kiełkują i wyrastają z nich drzewa. W ten sposób wiewiórka sadzi las.
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26

Pomóż wiewiórce Rudej Kitce odnaleź drogę do dziupli.
Zaznacz drogę wiewiórki poruszaj c się po symbolach jarzębiny, żo ędzia i orzecha. Jak wiewiórka sadzi las

sala

Labirynt wiewiórki Rudej Kitki

Z którego drzewa spadłam?

sala

Pod szyszkami wpisz nazwy drzew, z których spad y. Pod którym drzewem nigdy nie znajdziesz szyszek, lecz same uski

sosna

świerk

uski
spadły z

zupełnij zdanie

padłam z

padłam z

modrzew

padłam ze

Pod
nigdy nie znajdziemy szyszek, ponieważ
rozpadają się jeszcze na drzewie, a na ziemi leżą tylko łuski.

ODPOWIEDZI: 1. jodła, 2. modrzew, 3. sosna, 4. świerk
290x205_jesien - SALA.indd 27

jodła

27
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Od nasiona do krzesła

sala

Ponumeruj odpowiednio rysunki, a dowiesz się, jak d uga jest droga
od nasiona do krzes a. Porozmawiaj o tym z domownikami.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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ODPOWIEDZI: 1–A, 2–H, 3–D, 4–K, 5–B, 6–J, 7–C, 8–E, 9–F, 10–I, 11–G, 12–L

28

onumeruj
rysunki.

13.09.2017 12:24:41

Opowiedz mi o lesie

sala

Po powrocie z leśnej wędrówki zaproponuj zabawę podsumowuj c czas spędzony w lesie.

o powrocie
z le nej wycieczk
zapro do zabawyi
domownik w.

przygotuj

maskotkę
przedstawiającą
zwierzę żyjące
w polskich lasach.

1

Po kolei opowiadajcie maskotce o wrażeniach
z pobytu w lesie, np. Borsuku Bolku, dziś
dowiedzia am się, że modrzew to jedyne drzewo
iglaste, które zrzuca ig y na zimę .

2

Następnie maskotka podawana jest dalej
i kolejna osoba dzieli się z ni swoj wiedz ,
zdobyt podczas wycieczki. Zabawa trwa
do momentu powrotu maskotki do osoby
prowadz cej.

siąd cie w kr gu.
ybierzcie imi
dla maskotki.

29
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sala

Wyplatany koszyk

1

Czy wiesz, sk d się bierze papier Powstaje z drewna Zużyty
papier można odda na makulaturę lub zrobi z niego wiele
niepowtarzalnych przedmiotów, na przyk ad koszyczek.

ykonanie

przygotuj
przeczytane gazety
(nie śliskie),
patyk
do szaszłyków,
klej, farbę akrylową
lub plakatówki,
wycięte z kartonu
dwa takie same kółka.

dy wszystko
otrzi ymasz
e, nk
nisu
dobrzeołwyącschz ry
pojemnik na swoje skarby,
erki
misk na cukisu
,
la
z walursbtw
osłoą nk
j życzją
kt doreni
w na
k .,

1

Gazetę potnij na d ugie paski szerokości ok.10 cm.
Zwiń paski w cieniutkie rurki. Przyda się do tego
patyk do szasz yków. Paski należy zwija od rogu,
nieco po przek tnej wtedy rurki będ d ugie. Zwiń
pasek w rulonik, a gdy się skończy, delikatnie wyci gnij
patyczek, końcowy róg paska sklej. Gotowa rurka
powinna by cienka i doś twarda, a jeden z jej końców
powinien by cieńszy od drugiego.

2

Przyklej rurki do jednego z wyciętych kartonowych kó ek
odrysowanego od naczynia, które chcesz opleś .
Rurki przyklej w jednakowych odstępach,
ich liczba musi by parzysta.

3

Posmaruj drugie kó ko klejem i naklej na pierwsze,
przykrywaj c doklejone rurki. Na kó ku postaw
przygotowane naczynie doniczkę, miskę itp. , zagnij
rurki do góry i zacznij wyplatanie: zak adaj rurkę
poziomo na przemian raz przed pionow , raz za
pionow raz od zewn trz, raz od wewn trz .

4

Gdy skończy się jedna rurka, weź kolejn , posmaruj
klejem cieńszy koniec i w óż go w grubszy. Gdy uznasz,
że koszyczek jest już wystarczaj co wysoki, stoj ce rurki
zawiń za kolejn rurkę, chowaj c j na dó i do środka
w ten sposób uzyskasz estetyczny brzeg pojemniczka.

5

Jeśli chcesz, aby koszyczek jak najbardziej przypomina
naturaln wiklinę, pomaluj go farbami na br zowo.

2

3

4

30
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Nakarm zwierzęta

ołącz liniami
zwierz ta z pokarmem,
kt ry najcz ciej
jedzą.

Przyjrzyj się zamieszczonym obrazkom.

2
1
4

3
6
5

ODPOWIEDZI: A –3, B – 4, C – 7, D – 2, E – 6, F – 5, G – 1
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7

sala

ocian czarny

a

iewi rka

b

uchacz

c

arna

d

ietoperz

e

ornik

f

ąsienica

g
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sala

Grzyby
recyklingowe

1

W lesie najczęściej zbierane s grzyby kapeluszowe.
Maj one owocnik podzielony na trzon i kapelusz.
Pod kapeluszem znajduj się rurki, blaszki, czasem kolce.

przygotuj
rolki po papierze
toaletowym,
biały papier, blok
techniczny, farby,
kredki, nożyczki,
cyrkiel (lub mały
talerzyk deserowy).

aw si , ucz i rozwijaj
swoją kreatywno ,
tworząc niepowtarzalne
recyklingowe borowiki
i muchomory.

ykonanie
1

Na kartce z bloku technicznego narysuj dwa ko a.
Wytnij je to będ kapelusze Twoich recyklingowych
grzybów.

2

Pomaluj na br zowo ko o, z którego powstanie
kapelusz borowika. Gdy wyschnie, drug stronę
pomaluj na żó to. Po wyschnięciu natnij ko o od
zewn trz do środka, uformuj z niego kapelusz
i sklej brzegi. Drugie ko o pomaluj na czerwono,
zrób bia e kropki, a następnie w opisany wcześniej
sposób zrób z niego kapelusz.

3

Z rolek po papierze toaletowym wykonaj trzony
grzybów. Oklej je bia ym papierem. Trzon natnij
od góry w czterech miejscach tak, aby powsta y cztery
równe części odegnij je i przyklej do kapelusza.

4

Trzon muchomora ma pierścień.
Wytnij z bloku technicznego prostok t, z óż go
na pó po d uższym boku. Następnie jeden
z d uższych boków natnij co 2-3 mm i przyklej
do trzonu stron nieponacinan .

5

Powiedz domownikom, że borowik szlachetny
jest grzybem jadalnym, natomiast muchomor
czerwony grzybem truj cym.

2

3

4

32
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Las pełen grzybów

sala

ykonanie
1

3

Zegnij lekko kartkę na pó , roz óż i jeszcze
raz zegnij każde skrzyde ko.

Wytnij grzyby i pokoloruj je, wzoruj c się
na rysunkach zdjęciach z atlasu grzybów.

2

4

Roz óż i na przemian raz na górze, raz na
dole zagiętych po ówek narysuj po ówki
grzybów borowik szlachetny, kurka
pieprznik jadalny , muchomor czerwony.

Postaw grzyby, dorysuj im trawę, piasek i śció kę.
Masz las pe en grzybów.

ykonaj
makiet
z grzybami.

przygotuj
blok techniczny
(kartka A4), ołówek,
kredki, nożyczki,
atlas grzybów.

33
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Poznaj sarny

sala

odpisz rysunki
samiec kozioł,
samica koza,
młode ko l .

Sarna ma smuk i zgrabn sylwetkę. Samiec wyróżnia się
niewielkim porożem. U m odych na grzbiecie i bokach tu owia
występuje kilka rzędów drobnych bia awożó tych cętek
to ochronne ubarwienie znika po 2 3 miesi cach.

okoloruj
zwierz ta.

3
1
2

34
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2

3
ODPOWIEDZI: 1. kozioł; 2. rogacz; 3. koza

1
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Tekturowe grzyby

sala

ykonanie
1

3

Odetnij fragmenty opakowania po jajkach.
Z wg ębień tam gdzie by o jajko zrób kapelusz,
a z części wystaj cych oddzielaj cych jajka od
siebie nóżkę grzyba.

2

Poczekaj, aż farba wyschnie i przyklej nóżkę
do wewnętrznej części kapelusza.

4

Wybierz z atlasu zdjęcie rysunek grzyba,
pomaluj poszczególne części
na odpowiednie kolory.

Zape nij kosz leśnymi grzybami.

Zr b grzyby
z opakowań
po jajkach.

przygotuj
atlas grzybów,
tekturowe
opakowanie
po jajkach
(wytłaczanka),
nożyczki, klej, pędzel,
farby plakatowe.

35
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sala

Jesienne liście
Podczas wycieczki do lasu zbierz liście. Ustal nazwy drzew,
z których spad y i wykonaj pracę plastyczn .

ykonanie
1

Przetnij liście pośrodku, wzd uż ogonka
i nerwu g ównego.

2

Po ówki liści przyklej do kartki.

3

Do przyklejonej po ówki liścia dorysuj drug ,
wzoruj c się wygl dem prawdziwego liścia.

4

Sprawdź w atlasie, czy uda o Ci się rozpozna
nazwę drzewa, z którego liś opad .

przygotuj
liście zebrane w lesie,
atlas drzew, kartki
papieru (A4), kredki,
nożyczki, klej.

36
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Doskonały
grzybiarz

czas na zabaw
1

sala

Każdy uczestnik gry otrzymuje kartkę
z narysowanym koszykiem oraz o ówek.

Zapro do gry
wszystkich
domownik
w

2

Gracze wpisuj do koszyka nazwy grzybów
jadalnych, jakie pamiętaj .

3

Po pięciu minutach następuje sprawdzenie
zawartości koszyków. Za każdy poprawnie
zebrany grzyb przyznawany jest punkt,
natomiast za każdy w ożony do koszyka
grzyb truj cy punkt jest odejmowany.

to w wojej rodzinie jest
najlepszym grzybiarzem
PRZYKŁADY ODPOWIEDZI: GRZYBY TRUJĄCE: muchomor sromotnikowy, muchomor
jadowity, muchomor wiosenny. GRZYBY JADALNE: borowik sosnowy, czubajka kania,
gąska zielonka, koźlarz babka, maślak zwyczajny, opieńka miodowa.
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przygotuj

kartk
ę z na
rysow
koszy
anym
kiem
oraz
o
łówe
dla k
k
a
uczes żdego
tnika
gry.
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Podpatrzone z natury
ołącz
w pary.

Cz owiek od zawsze podpatrywa przyrodę. Bardzo dużo wynalazków
powsta o dzięki próbom odtworzenia tego, co stworzy a natura.
Dopasuj nazwy elementów natury do wynalazków, których by y
inspiracj .

a

opian

b

eremie bobra

c

tak

d

ająk

e

wad w kokonie

f

kocie oczy nocą

38
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2
1

4

6
3

5

ODPOWIEDZI: 1 – A, 2 – D, 3 – C, 4 – F, 5 – E, 6 – B

sala
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Leśna
kompozycja

sala

Z przeróżnych skarbów znalezionych podczas spaceru po
lesie przygotuj leśn kompozycję. Zbierz np. ga zki, szyszki,
kamyki z leśnej ścieżki, kolorowe liście, kawa ki kory.

ykonanie
1

Wype nij doniczkę ziemi lub piaskiem.

2

Powtykaj ga zki, szyszki, kamyki, liście,
korę i inne znalezione leśne skarby.

tw rz swoje
własne
niepowtarzalne
dzieło.

przygotuj
3

Dooko a doniczki przyklej pionowo patyczki
jeden obok drugiego.

4

Gotow doniczkę przewi ż dooko a
kolorow wst żk .

glebę z ogrodu lub
piasek z piaskownicy,
materiały zebrane
w lesie, doniczkę,
nożyczki, wstążkę,
klej.

39

290x205_jesien - SALA.indd 39

13.09.2017 12:25:20

sala

Patykowe
świeczniki
Podczas wyprawy do lasu zbierz cienkie proste patyki.

opro o pomoc
osob dorosłą.

ykonanie
1

Dooko a szklanych s oiczków np. po sosach,
majonezie, kremie czekoladowym , po ich
zewnętrznej stronie, przymocuj patyki za
pomoc kleju, tasiemek lub sznurka.

2

W óż do środka świeczkę. Udekoruj
świecznikiem pokój. Pamiętaj, że świece
mog zapala tylko osoby doros e.

przygotuj
słoik, patyki takiej
długości, jakiej
wysokości jest
słoik, klej, sznurek,
kolorowe tasiemki,
małe świeczki
(podgrzewacze –
tealighty).

40
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Bukowa
biżuteria
Podczas wycieczki do lasu zbierz bukiew owoce
buka pospolitego. Postaraj się zebra mniej więcej tyle,
ile wykorzystasz w dalszej pracy. Dlaczego nie powinno się
zbiera ich za dużo Zim s pokarmem wielu zwierz t,
między innymi dzika, wiewiórki, sójki.

sala

ykonanie
Nawlecz na nitkę owoce buka tak,
by stworzy swoj w asn biżuterię
korale i bransoletkę.
A może wymyślisz jeszcze inne ozdoby

przygotuj

bukie
w–o
woce
buka
posp
oliteg
igłę,
o,
nitkę
.

41
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sala

Nasza matka natura
Stwórz niepowtarzaln dekorację z tego, co uda o Ci się znaleź w lesie.

ykonanie
1

Ga zki zwiń w wianek. Zwi ż sznurkiem.

3

Uruchom wyobraźnię i wykonaj stroiki

2

Ozdób go skarbami z lasu.

przygotuj
skarby znalezione
w lesie (np. igły,
szyszki, gałązki
gatunków iglastych,
fragmenty kory, liście),
klej, taśmę klejącą,
nożyczki, suche trawy,
sznurek, tasiemkę,
piórka, orzechy oraz
suszone plastry
pomarańczy, świeczki.

wykorzystaj elementy znalezione w lesie i znajduj ce się w domu.

42
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Jesienny pejzaż
Podczas spaceru po lesie lub parku zbierz dużo kolorowych
liści. Postaraj się, by by y jak najbardziej zróżnicowane,
zwró uwagę na ich kszta ty i kolory. Po powrocie do domu
porozk adaj je na gazetach, by mog y wyschn . Porównaj
liście, znajdź różnice między nimi.

ykonanie

sala

Na kartce papieru porozk adaj liście stwórz
swoj jesienn kompozycję. Pouk adane liście
po kolei poprzyklejaj do kartki. Twój jesienny
pejzaż gotowy

przygotuj
liście różnych
gatunków drzew
(pamiętaj, nie mogą
być mokre!), kartkę A4
(lub większą) z bloku
technicznego, klej
biurowy.

zy wiesz,
z jakich drzew
pochodzą
43
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sala

Pocztówka z lasu
Wykonaj samodzielnie pocztówkę i podaruj j komuś.

ykonanie
opro o pomoc
osob dorosłą.

1

Wykonaj stempel z ziemniaka przetnij go na pó
i wytnij dowolny wzór. Zanurz w tuszu i odciśnij
stempel na kartce z bloku technicznego.

2

otową poczt wk
podaruj osobie,
na kt rej i zależy.
Napisz na pocztówce pozdrowienia dla osoby,
której chcesz j podarowa .

przygotuj
kartkę z bloku
technicznego rozciętą
na 4 części, ziemniaka,
nóż, poduszkę do
stempli (lub gąbkę),
tusz, skarby lasu, np.
gałązki, igły, liście,
korę, nasiona, owoce.

3

Na odwrocie pocztówki naklej taśmę dwustronn ,
odklej częś ochronn z taśmy i przyklej do niej
skarby zebrane podczas spaceru w lesie.

4

Postaraj się poprzykleja jak najwięcej elementów
tak, by na taśmie nie zosta y wolne miejsca.

44
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Ludziki i zwierzaki

sala

Zbierz owoce dębu, czyli żo ędzie oraz owoce buka, czyli bukiew. Wykonaj z nich ludziki i zwierzaki.

ykonanie
1

Poproś osobę doros o zrobienie dziurek
w żo ędziach i bukwi w miejscach, gdzie maj by
ręce, nogi, g owa.

2

W dziurkach umieś wyka aczki. Z plasteliny
zrób im oczy, buzie lub uszy.

opro o pomoc
osob dorosłą.

przygotuj
żołędzie, bukiew,
wykałaczki, nożyczki,
plastelinę.

45
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sala

Odczaruj
zwierzęta!
Uzupe nij tekst opisuj cy prawdziwe zachowania
mieszkańców lasu, wpisuj c we w aściwe miejsca nazwy
gatunków zwierz t, które spotka y dzieci w lesie.

1

S roślinożerne. Wiosn i latem żywi się g ównie
koniczyn , zio ami, marchwi i innymi warzywami,
jesieni zjadaj korzonki i orzeszki, a zim , gdy ziemia
pokryta jest śniegiem, obgryzaj ga zki drzew i krzewów.

2

Jest drapieżnikiem. Wprawdzie uzupe nia dietę
owocami i runem leśnym, ale jego g ównym
pożywieniem s zwierzęta drobne gryzonie,
ptaki, sarny, jelenie, dziki i osie.

3

Prowadz naziemny tryb życia. Zamieszkuj widne lasy,
parki i ogrody. Zimę przesypiaj zwinięte w kulkę
ukryte w stercie liści lub pryzmie kompostu.

4

Odzywaj się g ównie wieczorem i noc .
G ośne pohukiwanie samców może by s yszalne
z odleg ości kilku kilometrów.

46
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Poruszaj się bardzo wolno, z przeciętn
prędkości 5 cm min.

Dosyć już mając w mieście hałasu,
Dzieci na spacer poszły do lasu.
Ale spotkali, z dziewczynką chłopak,
Las, w którym wszystko było na opak.
Wtem słyszą piski niepokojące,
To lisa chciały pożreć zające.
Tu coś jest nie tak, spojrzały w prawo
Gdzie wilk się dziko zajadał trawą.
Myśli dziewczynka, „Oczom nie wierzę,
Tam na gałęzi przysiadły jeże.”
Kiedy nastało samo południe,
Puchacze śpiewać zaczęły cudnie.
Ślimaki gnały, jak po ulicy…
Wtem dzieci patrzą – dom czarownicy!
W domu dwie jędze głośno się śmiały,
Wciąż obmyślając nowe kawały.
Widząc kawałów skutki tragiczne,
Dzieci im skradły różdżki magiczne.
Nim czarownice się połapały,
Dzieci ich psoty odczarowały.

ODPOWIEDZI: 1 – zające, 2 – wilk, 3 – jeże, 4 – puchacze, 5 – ślimaki

5

Las na opak

13.09.2017 12:25:40

Zwierzęta z masy solnej

sala

ykonanie
1

3

Przygotuj masę soln
do miski wsyp szklankę
soli, szklankę m ki i wlej pó szklanki wody.
Zagnie ciasto.

2

Jeśli chcesz, żeby wycięte zwierzęta szybko
wysch y, poproś doros ego domownika, żeby
w oży je na 20 minut do piekarnika ustawionego
na 180 C.

4

Podziel ciasto na dwie równe części i rozwa kuj
cieniutki placek. W przygotowanym cieście
powycinaj foremkami kszta ty zwierz t.

Wysuszone zwierzęta z masy solnej pomaluj
farbami.

Zr b sobie
zwierzyniec.

przygotuj
sól, mąkę,
wodę,
foremki
do ciasteczek
w kształcie
zwierząt, farby.
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Pora roku

sala

wpisz asło

Rozwi ż krzyżówkę. Z kolorowych pól odczytaj has o.

1
2
1

Mieszkanie pisklaka.

2

Dębowy owoc.

3

Ptak stukający dziobem w pień drzewa.

4

W łazience lub na zadzie sarny.

5

Mówią o niej „mądra głowa”.

6

Jej owoce chętnie zjada jemiołuszka.

7

Najgrubsza, środkowa część drzewa.

8

Zdobi go ruda kita.

9

Zostaje po ściętym drzewie.

3
4
5
6
7
8
9
10

10 Zielona „gąbka” w leśnym runie.

48
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11

ODPOWIEDZI: 1. gniazdo, 2. żołądź, 3. dzięcioł, 4. lustro, 5. sowa, 6. jemioła, 7. pień, 8. lis, 9. pniak, 10. mech, 11. jeleń. HASŁO: Złota jesień

11 Nosi na głowie pokaźne poroże.
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przygotuj potrzebne rekwizyty
przeczytaj uważnie
podpisz, narysuj, pokoloruj

las

wykonaj wyjątkowe przedmioty
zadanie kulinarne

290x205 -jesien_startowe.indd 10

13.09.2017 11:00:08

Leśny wyścig

las

Zaproponuj towarzyszom leśnej wędrówki zbieranie
do wiklinowego kosza nasion, owoców i szyszek. Wyjaśnij,
że zostan wykorzystane do gry Leśny wyścig . Gdy uznasz,
że macie już ich wystarczaj c iloś , zaproponuj przerwę
i wyjaśnij, na czym będzie polega a gra.

zas na gr
1

Podczas leśnej wędrówki zbierzcie szyszki, owoce,
nasiona. Roz óżcie je do dwóch koszy tak, aby
w każdej znalaz y się te same leśne skarby.

2

Podzielcie się na dwa zespo y.

3

Wyznaczcie linię, która będzie jednocześnie
miejscem startu i mety.

4

Ustawcie kosze z fantami w odleg ości 20 dużych
kroków od linii startu i mety.

5

Na linii startu staj dwaj zawodnicy reprezentuj cy
konkuruj ce zespo y oraz sędzia z kartk i o ówkiem.

6

Sędzia wypowiada g ośno, co zawodnicy maj
przynieś , np. szyszkę modrzewia i daje sygna startu.

7

Zawodnicy biegn i każdy przynosi ze swojego
kosza wymagany element.

8

Sędzia przyznaje 1 punkt za prawid owo przyniesiony
fant i 1 punkt za pierwsze miejsce na mecie.

ygrywa zesp ł, kt ry zdob dzie
najwi cej punkt w.
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Zapro do gry
wszystkich
towarzyszy
wycieczki
do lasu

j
u
t
o
g
y
prz

,
nowe
i
l
k
i
w
,
kosze
woce
dwa
o
,
a
n
,
nasio
artkę
k
,
i
k
szysz
ek.
ołów
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Poznaj szyszki

las

Poproś uczestników wycieczki, aby zebrali po pię szyszek
mijanych drzew iglastych sosny zwyczajnej, świerka
pospolitego, modrzewia europejskiego .
Czy pamiętasz, że pod jod pospolit nie znajdziesz szyszek,
tylko uski szyszka jod y rozpada się na drzewie, gdy tylko
dojrzeje . Podczas przerwy w wędrówce zorganizuj grę.

przygotuj

zas na gr
1

Narysuj linię wyjaśnij, że nie można
jej przekracza . W odleg ości 3 metrów
od tej linii ustaw kosz wiklinowy.

2

Rzucajcie kolejno szyszki do koszyka najpierw
sosny, później świerka, a na końcu modrzewia.
Notuj wyniki.

3

Zastanówcie się, który gatunek cechuje
najwięcej trafień. Dlaczego

kosz
wiklinowy.

Notuj wyniki

czestnicy zabawy

zyszki sosny

zyszki wierka

zyszki modrzewia

52
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Spacer w koronach drzew

las

Trudno chodzi po lesie z zadart g ow . Dlatego proponujemy Wam spacer z lusterkiem,
w którym wida korony drzew i poruszaj ce się w nich zwierzęta.

zas na zabaw
1

Ustawcie się gęsiego
najwyższego.

2

Każdy uczestnik k adzie jedn rękę na ramieniu osoby
stoj cej przed nim. W drugiej ręce trzyma poziomo
lusterko tak, aby ogl da w nim sklepienie lasu.

3

Na czele grupy ustawia się przewodnik bez lusterka,
który prowadzi grupę bezpieczn tras , aby nikt się
nie potkn .

od najniższego do

4

Tak ustawieni przemierzajcie w lesie wybrany
odcinek ścieżki, ogl daj c w lusterku, co dzieje się
w koronach drzew oraz s uchaj c odg osów przyrody.

5

Porozmawiajcie o swoich spostrzeżeniach, o tym, co
dzia o się w koronach drzew podczas spaceru.

przygotuj

e lusterko
prostokątn
o
(dla każdeg
a
ik
n
uczest
zabawy).

Zapro do zabawy
wszystkich
towarzyszy
wycieczki
do lasu
53
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Leśna orkiestra

las

Podczas leśnej wyprawy wykonajcie instrumenty muzyczne,
wykorzystuj c to, co uda się znaleź w lesie.

zas na gr
1

Pozbierajcie w lesie różne przedmioty, np. patyki,
duże nasiona, owoce, ga zki, szyszki.

2

Niech każdy wykona swój w asny instrument,
wykorzystuj c zebrane w lesie skarby.

3

Instrument może wydawa dźwięk poprzez
potrz sanie nim, pocieranie, uderzanie. Postarajcie
się wydoby jak najwięcej dźwięków.

4

Wybierzcie spośród siebie dyrygenta. Ustalcie, jaki
utwór zagracie. Niech trwa oko o 1 minuty.

y
r
g
o
d
o
r
p
a
Z
wszystkich
towarzyszy
wycieczki
do lasu

przygotu
noży
cz
sznu ki,
rek.
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j

iłej zabawy
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Leśna koszykówka

las

Podczas d uższej leśnej wędrówki warto zrobi przerwę na odpoczynek i zjedzenie posi ku. Zaproponuj w tym czasie zabawę.

ykonanie
1

Pozbierajcie patyki d ugie i krótkie .

2

Wykonajcie dwa kosze duży i ma y .
Ich konstrukcja powinna przypomina studnię
należy uk ada po dwa patyki na przemian .

przygotuj
patyki o dwóch długo
ściach
– szt. dłuższych
(ok.
cm),
– szt. krótszych
(ok.
cm),
oraz po jednej szyszce
dla każdego uczestnika
zabawy.

3

Zaznacz linię rzutu w odleg ości dwóch kroków.
Każdy kolejno rzuca szyszk do dużego i ma ego
kosza . Za celny rzut gracz otrzymuje 1 pkt.

4

Zwiększ odleg oś o jeden krok. Każdy ponownie
kolejno rzuca szyszk do dużego i ma ego kosza
i za celny rzut zdobywa 1 pkt. Zwiększaj odleg oś ,
aż nikomu nie uda się wcelowa do studni .

Zsumuj punkty.
to został
zwyci zcą
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las

Paleta barw lasu
Dla wielu mi ośników lasu jesień jest najpiękniejsz por roku. W tym czasie dojrzewaj owoce wielu krzewów.
Dodatkowo przebarwiaj się i zaczynaj opada liście. Do soczystej, letniej zieleni do czaj odcienie żó te i czerwone.
Wykonaj paletę barw i przekonaj się, których jest w lesie najwięcej.

powiedz im, jakich
barw jest najwi cej
o tej porze roku.

okaż swoje dzieło
towarzyszom
wyprawy do lasu.

przygotuj
tekturową tackę,
taśmę klejącą
dwustronną, nożyczki,
elementy ściółki leśnej
– liście, nasiona,
owoce, fragmenty
kory, gałązki.

ykonanie
1

Do tekturowej tacki przyklej ko o siebie kilka
pasków taśmy dwustronnie klej cej.

2

Przyklejaj do taśmy znalezione w leśnej
śció ce elementy.

56
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Gra „Pamięć”
Znasz grę o nazwie Pamię
wersję terenow .

las

Tym razem proponujemy jej

zas na gr
1

Na leśnej ścieżce narysuj 4 linie poziome i 4 linie
pionowe tak, aby powsta o 9 pól.

2

Na każdym polu po óż jakiś obiekt przyrodniczy.
Wszyscy zapamiętuj po ożenie obiektów.

3

Uczestnicy zabawy odwracaj się ty em. Wybrana
wcześniej osoba chowa jeden obiekt. Na umówiony
sygna wszyscy się odwracaj .

4

Kto pierwszy zauważy, który obiekt zosta schowany
Za spostrzegawczoś uczestnik gry dostaje 1 punkt.
Zwycięża ten, kto uzbiera najwięcej punktów.

Zapro do gry
wszystkich towarzyszy
wycieczki do lasu

przygotuj
to, co znajdziesz
w ściółce leśnej,
np. szyszkę, gałązkę,
liść, korę, kamień.
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Czatownia

las

Podczas wycieczki w s oneczny dzień zbuduj stanowisko
obserwacyjne w asn czatownię.

j
u
t
o
g
y
z
pr

ykonanie
1

Znajdź w lesie miejsce, z którego
rozpościera się piękny widok.

2

Zwró uwagę na s ońce przebijaj ce się przez
korony drzew i oświetlaj ce wnętrze lasu.
Może oświetla w aśnie jakiś ciekawy obiekt

3

Z dostępnych wokó ga ęzi, traw, patyków przygotuj
stanowisko obserwacyjne.

4

Zaproś towarzyszy leśnej wędrówki do swojej
czatowni. Pokaż wszystkim krajobraz, który
Cię zachwyci .

i
patyk
zie.
i gałę

r w to miejsce
innego dnia.
zy las wygląda
tak samo
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Worek pełen
skarbów

zas na gr
1

las

Wyjaśnij, że gra polega na wspó zawodnictwie
kto rozpozna więcej leśnych skarbów tylko
za pomoc dotyku

Zachę towarzyszy leśnej wędrówki do wyszukiwania
ciekawych elementów śció ki leśnej. Gromadźcie je w torbie
zostan wykorzystane w grze Czarodziejski worek .

przygotuj
torbę (np. lnianą),
która będzie
czarodziejskim
workiem, fragmenty
ściółki leśnej.

to rozpoznał
najwi cej
le nych skarb w
2

Wszyscy kolejno wk adaj d oń do czarodziejskiego
worka i wybieraj jeden przedmiot. Podaj nazwę,
a następnie wyjmuj go z worka.

3

Wszyscy uczestnicy zabawy gromadz
przy sobie skarby, których nazwy odgadli.

4

Przedmiot nazwany niepoprawnie ponownie
wraca do czarodziejskiego worka .
59
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las

Czyj to owoc?
Czy wiesz, że nasiona wielu popularnych gatunków drzew leśnych s ukryte w owocach Poznaj je.

ykonanie
opro o pomoc
osob dorosłą.

1

Do kartki papieru przyklej zebrane owoce.

2

Wspólnie z osob doros ustal, z jakiego drzewa
pochodz . Zapisz nazwę drzewa na kartce.

3

Znajdź w lesie kolejne elementy pochodz ce
z tego drzewa liście i korę.

4

Przyklej je obok owoców.

przygotuj

atlas drzew (lub „Klucz
do rozpoznawania
drzew i krzewów
leśnych”), w którym
będą pokazane
nasiona i owoce drzew;
kartkę z bloku
technicznego (A4), klej,
ołówek, owoce
brzozy, buka, dębu,
grabu, jesionu, klonu,
lipy, olszy, wiązu.
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Kolorowe korony

2

las

Wykonaj pami tkę z wycieczki kolorow koronę.
Po powrocie do domu ustaw j w widocznym miejscu, będzie
mi ym wspomnieniem z wycieczki do lasu.

4

przygotuj
ykonanie
1

Zbierz bukiet różnokolorowych liści.

2

U óż na śció ce dwa paski tektury, przyklej do nich
taśmę dwustronn .

3

Z jednego paska zdejmij papier ochronny taśmy
dwustronnej. U óż wzd uż taśmy liście tak, aby
ogonki i dolne końce liści znajdowa y się na taśmie.

4

Zdejmij papier ochronny z taśmy przyklejonej do
drugiego paska tektury i przylep pasek do tego
z u ożonymi liś mi.

5

Po cz oba paski tektury stronami z taśmami
klej cymi z dwóch pasków powstaje jeden
z ogonkami liści między nimi .

6

Dopasuj obwód korony do obwodu g owy
i po cz oba końce spinaczami lub klipsami.

5

kolorowe liście
różnych gatunków
drzew i krzewów,
dwa paski cienkiej
tektury ( cm
cm),
na każdym wzdłuż
całej długości
przylepiona taśma
dwustronnie klejąca,
dwa spinacze klipsy.

6
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las

Ekokartka
Zaprojektuj w asn ekokartkę, wykorzystuj c znalezione w lesie skarby.

ykonanie
1

Z óż kartkę A4 na pó .

2

Przyklej na pierwszej stronie kartki znalezione
skarby i stwórz w asn , niepowtarzaln
kompozycję.

3

Napisz w środku życzenia urodzinowe,
imieninowe lub inne okolicznościowe .

4

W óż kartkę do koperty i wyślij do adresata
przyjaciela, krewnego .

przygotuj
kartkę z bloku
technicznego (A4),
klej, nożyczki, skarby
znalezione w lesie,
np. szyszki, liście,
igły, nasiona.
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Leśna ścieżka sportowa

las

Lubisz wiczenia fizyczne, a w pobliżu nie ma ścieżki zdrowia Nic nie szkodzi.
Można j zrobi samodzielnie podczas wyprawy do lasu.

ykonanie
1

U óż prosty patyk oko o 1 m w poprzek drogi lub
w miejscu rozpoczęcia zabawy. To jest linia startu.

2

Zaprojektuj trasę do przebycia. Może to by trasa
w linii prostej lub tworz ca pętlę.
tacja .
W dowolnej odleg ości od linii startu u óż 5 patyków
w poprzek drogi w odstępach oko o 1 metra.
tacja .
Przejdź w kolejne miejsce i u óż 5 patyków wzd uż
drogi, jeden za drugim.
tacja .
W niewielkiej odleg ości zrób z szyszek trzeci
stację. U óż w linii prostej 5 stosów szyszek oko o
15-20 szt. każdy , w odstępach oko o 1 metra.
tacja 4.
Poszukaj w pobliżu trasy dużego drzewa z prostym,
wysokim pniem i bez bocznych ga ęzi do wysokości
oko o 2 metrów. Na ścieżce u óż strza kę z patyków
lub szyszek skręcaj c w kierunku drzewa.
tacja .
Do wykonania pi tej stacji potrzebujesz 16 patyków
o d ugości oko o 50 cm. U óż z nich 4 kwadraty
w odleg ości 50 cm od siebie.
tacja . Wypatrz i wytypuj drugie drzewo oraz,
podobnie jak poprzednio, zaznacz miejsce do
wiczeń strza k .
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3

cieżka gotowa. Pora rozpocz
wiczenia.
Przerwy od stacji do stacji możesz pokona , id c
lub biegn c.

ykonaj poniższe zadania
tacja .

szkodami
skakuj nad prze
ze
pr
c,
ną
eg
bi
b
dąc lu
pnąć na patyki.
tak, aby nie nade
tacja .

wej,

Przeskocz obunóż patyki raz z pra
raz z lewej strony.

tacja 4.

tacja .
zek.
em stosy szys
Omiń slalom

drzewo,
atrzymaj się i oprzyj jedną nogę o
nej nogi.
owa
rost
wykonaj skłonów tułowia do wyp
mień nogę i powtórz ćwiczenie.
tacja .

Przeskakuj z jednego kwadratu
do następnych na jednej nodze.

tacja .
zewa i skręcając
tań tyłem do dr
tyłu, opieraj się
mocno tułów do
zewa
dłońmi o pień dr
).
z drugiej strony
(raz z jednej, raz

miłej
zabawy
d wojej
pomysłowo ci
zależy,
czy wydłużysz
cieżk
o nast pne
stacje.
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las

Wiewiórki
Przebywasz czasami w lesie w towarzystwie innych dzieci
Zaproponuj zabawę Wiewiórki .

Zapro do zabawy
wszystkich towarz
yszy
wycieczki do lasu

ykonanie
1

Wyznaczcie spośród siebie strażnika
wiewiórek. Pozosta e dzieci dziel się na dwie grupy
jedna to drzewa, druga to wiewiórki. Wiewiórek
musi by o jedn więcej niż drzew.

2

Drzewa stoj w pewnej odleg ości od siebie.
Wiewiórki biegaj między drzewami.

3

Na zawo anie strażnika wiewiórek Wiewiórki
na drzewo , dzieci-wiewiórki chowaj się za
najbliższe dziecko-drzewo.

4

Dziecko-wiewiórka, które nie zdo a o schroni
się za dziecko-drzewo, przejmuje rolę strażnika
wiewiórek.
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Owoce, nasiona, szyszki

las

Podczas wyprawy do lasu zaobserwuj owoce, nasiona, szyszki gatunków drzew, które najczęściej występuj w lesie.
Te znalezione na trasie wędrówki oznacz, stawiaj c
w kó kach przy nazwach gtunków.
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brzoza
brodawkowata

dąb
szypułkowy

jesion
wyniosły

klon
jawor

lipa
drobnolistna

olsza
czarna

świerk
pospolity

wiąz
szypułkowy

buk
pospolity

grab
pospolity

jodła
pospolita

klon
pospolity

modrzew
europejski

sosna
zwyczajna

topola
osika
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las

Trop-trop-tropiciel
Podczas leśnej wędrówki zaobserwuj leśne tropy. Najwięcej ich będzie na ścieżkach leśnych po opadach deszczu. Zaznacz,
które z poniższych uda o Ci się wypatrze .

jeż

dzik

sarna

jeleń

bóbr

borsuk
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Leśne maski
Podczas spaceru po lesie zbierz leż ce w śció ce różne
leśne skarby. Podczas przerwy na odpoczynek lub posi ek
wykonaj maskę.

ykonanie

las

Naklejaj c na jeden ze wzorów maski
lub mocuj c zszywaczem zebrane leśne
skarby, odtwórz wizerunek wybranego
leśnego zwierzęcia.

przygotuj
wykonane wcześniej
z brystolu wzory
masek zwierząt
leśnych, klej, zszywacz,
taśmę dwustronną,
leśne skarby, takie
jak kawałki kory,
gałązki drzew, szyszki,
igły, liście, kwiaty,
owoce, nasiona.
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las

Brama do lasu
Przed wejściem do lasu zaproponuj zabawę każdy
z uczestników wycieczki musi zadeklarowa poprawne
zachowanie podczas leśnej wędrówki.

Zapro do zabawy
wszystkich towarzyszy
wycieczki do lasu

zas na zabaw
1

U óż w poprzek leśnej drogi d ugi patyk.

2

Zadaniem uczestników wyprawy jest zadeklarowanie
w aściwego zachowania w lesie i przypieczętowanie
tego przeskoczeniem przez patyk.

3

Deklaracja każdego uczestnika wyprawy
obowi zuje ca grupę.

rzykłady
Zachowam ciszę.
Zabiorę śmieci ze sobą.
Nie będę niszczył grzybów.
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Wędkowanie na leśnej polanie

las

zas na gr
1

Wykonaj wędkę: przywi ż do znalezionej ga ęzi
sznurek, na którego końcu przyczep haczyk
zrobiony z miękkiego drutu.

2

Zrób ryby : znalezione elementy przyrody owiń
sznurkiem. Na końcu zawi ż pętelkę, za któr
będzie można zaczepi haczyk wędki.

przygotuj
gałęzie do wykonania
wędek, sznurek,
miękki drut,
znalezione na ziemi
leśne skarby służące
za ryby gałązki drzew
z listkami, szyszki,
liście, kwiaty, owoce.

3

Każdy gracz przygotowuje dla siebie akwarium
rysuje na piasku, uk ada z szyszek lub patyków.
Do akwarium wk ada z owione ryby .

4

Za każd z owion rybę gracz dostaje jeden
punkt. Dodatkowy punkt otrzymuje, jeśli rozpozna
gatunek, z którego pochodzi fragment rośliny.
Zwycięzc zostaje osoba, która zgromadzi w swoim
akwarium najwięcej ryb .

Zapro do gry
wszystkich towarzyszy
wycieczki do lasu
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Czego
nie powinno
być w lesie…

las

zas na obserwacje
1

Zdarza się, że podczas leśnej wędrówki trafiasz
na wyj tkowo zaśmiecone miejsce mieci szkodz
przyrodzie, ponieważ d ugo ulegaj rozk adowi,
wydzielaj c przy tym truj ce substancje.

zkło

apier

karton
po napoju
– lat

70
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opona
samochodowa
–
lat

lastik

puszka
po
konserwie
4 – lat

butelka plastikowa
–
lat

etal

Wędruj c przez zaśmiecony las, policz,
ile różnych niepotrzebnych przedmiotów ze szk a,
papieru, plastiku, metalu oraz innych odpadów się
w nim znajduje.

2

Wyniki obserwacji wpisz do tabeli.

3

Korzystaj c z ilustracji, dowiedz się, ile czasu
potrzebuj odpady, by uleg y ca kowitemu rozk adowi.

dpady inne leki, baterie, elektro mieci

puszka aluminiowa
po napoju
–
lat

jednorazowa torba
foliowa 100–120 lat

butelka szklana
kilka tysięcy lat
praktycznie nie ulega
rozkładowi
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Leśna galeria

ykonanie
1

Z czterech patyków u óż ramkę.

2

Na rogach zwi ż ze sob patyki
za pomoc traw lub sznurka.

3

Wewn trz ramki u óż kompozycję
z zebranych w lesie elementów i przymocuj
do ramki za pomoc traw lub sznurków.

4

Powieś ramkę na drzewie w wybranym
przez siebie miejscu.

5

Pokaż wykonane dzie o wszystkim
towarzyszom wyprawy do lasu.

las

ykonaj
niepowtarzalną
kompozycj .

przygotuj
4 patyki o długości
od dłoni do łokcia,
długie, giętkie trawy
(lub sznurek
ok. , m długości),
liście zebrane z ziemi,
pióra, kwiaty.
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las

Leśny amulet
Zaproponuj towarzyszom leśnej wędrówki w asnoręczne
wykonanie amuletów. Korzysta można tylko z cz stek
natury znajduj cych się w lesie.

Zapro do zabaw
wszystkich towa y
rzysz
wycieczki do las y
u

zas na zabaw
1

Wykonajcie amulety posmarujcie klejem
jedn stronę wisiorka, przespacerujcie się po lesie
i przyklejcie do niego takie cz stki przyrody, które
najbardziej się Wam podobaj .

2

Po zrobieniu amuletów stańcie w kręgu maj one
magiczn moc. Wszyscy się teraz uśmiechnijcie,
Wasze wisiorki stan się amuletami radości.

3

Zabierzecie amulety do domu. Będ przypomina y
Wam, że warto się uśmiecha i warto chodzi do
lasu na spacery.

przygotuj
wycięte z kartonu
wisiorki w kształcie
koła lub elipsy
zawieszone
na kolorowym
sznurku lub tasiemce
(po jednym dla każdej
osoby), klej roślinny.
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Grzybowy sprawdzian wiedzy

las

Podczas przerwy w grzybobraniu zaproponuj swoim towarzyszom grę.

zas na gr
1

Obejrzyjcie wspólnie przedstawione poniżej
rysunki grzybów śmiertelnie truj cych i jadalnych.
Zapamiętajcie ich nazwy.

2

Wybrana osoba grzybowy ekspert
pośrodku grupy:

staje

ekspert wymienia nazwę grzyba. Jeżeli jest to
grzyb jadalny, wszyscy kucaj i udaj grzybiarza
zbieraj grzyby . Natomiast jeżeli jest to grzyb
truj cy, staj bez ruchu.

c Osoby, które się pomyl , odpadaj z gry.

a Pozostali uczestnicy gry chodz wokó eksperta.

d Zwycięzca zostaje grzybowym ekspertem.

b W pewnym momencie, po klaśnięciu w d onie

muchomor sromotnikowy

muchomor jadowity

muchomor wiosenny

Zapro do gry
wszystkich
towarzyszy
wycieczki
do lasu
rzyby
miertelnie
trujące

rzyby
jadalne
pieprznik jadalny (kurka)
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podgrzybek zajączek

borowik sosnowy
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las

Podróże nasion
Nasiona i owoce mog by w różny sposób rozsiewane.
Czy wiesz, że znalezione podczas leśnej wędrówki nasiona
mog by rozsiewane przez wiatr lub przenoszone przez
zwierzęta na sierści

przygotuj
kawałek włochatego
materiału.

ykonanie
1

Rozejrzyj się dooko a i poszukaj
różnych owoców i nasion drzew,
krzewów, roślin runa.

2

U óż z patyków kilka ramek na ziemi.

3

Roz óż w ramkach zebrane okazy
z podzia em na wielkoś , masę.

4

Zaproś do obejrzenia kolekcji towarzyszy
leśnej wędrówki. Przeanalizujcie
kszta ty owoców i nasion ustalcie,
z jakiej rośliny pochodz .

5

Zastanówcie się wspólnie, w jaki sposób
poszczególne nasiona s rozsiewane,
co im w tym pomaga i na jak odleg oś
mog by przemieszczane.

6

Po óż na ziemi kawa ek w ochatego
materia u.

7

Bierz po kolei okazy i z jak największej
wysokości, unosz c rękę wysoko nad g owę,
upuszczaj je. Sprawdź, czy okaz zosta
uniesiony przez wiatr i na jak odleg oś
polecia , czy spad pod nogi. A może
przyczepi się do w ochatego materia u

8

Porozmawiaj z towarzyszami wyprawy do
lasu o różnych sposobach rozsiewania się
nasion. Zastanówcie się wspólnie, który
sposób jest najbardziej skuteczny.
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Obraz
Podczas wyprawy do lasu zbierz liście
o różnych kszta tach i fakturach.

ykonanie
w różnych kolorach,

1

Usi dź pod drzewem.

2

Wykonaj z liści obraz, naklejaj c je na kartkę
z bloku technicznego.

3

Korzystaj c z atlasu, ustal, z jakiego gatunku
drzewa pochodz liście.

las

przygotuj
atlas drzew, liście
drzew i krzewów,
sztywną podkładkę,
sztywną kartkę
z bloku technicznego,
klej.
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las

Nietoperz
leci na łowy
Nietoperz, poluj c, używa g ównie s uchu, jego uszy odbieraj
ultradźwięki odbite od przeszkody.

przygotuj
opaskę na oczy
(chustę lub szalik).

zas na zabaw
1

Ustawcie się w kręgu. Wyobraźcie
sobie nietoperza, który wylecia
na nocne owy, aby zapolowa na my
fruwaj ce pomiędzy drzewami.

2

Wybierzcie spośród siebie nietoperza.
Zawi żcie mu opaskę na oczach.
Nietoperz będzie polowa na my,
ws uchuj c się w g osy towarzyszy
zabawy, którzy powtarza będ s owa
ma lub drzewo .

3

Wyznacz w grupie osoby: my i drzewa .
my mog się porusza , natomiast
drzewa stoj nieruchomo.

4

Z apane przez nietoperza my
opuszczaj kr g i przestaj się odzywa .

5

Po kilku minutach przerwij polowanie
i policz, ile ciem zosta o z apanych.

6

Zabawę można wznowi , wybieraj c
następnego ochotnika nietoperza .

Zapro do zabawy
zyszy
wszystkich towar
wycieczki do lasu
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Dzieci jak
szyszki
Czy wiesz, kiedy dojrzewaj szyszki sosny i kiedy
wysypuj się z nich nasiona Odpowiedź na to pytanie
znajdziesz podczas zabawy w lesie.

zas na zabaw
1

Wyznacz osobę, która będzie
czyta a opis zabawy.

2

Pozostali uczestnicy zabawy znajduj po dwie
szyszki sosny i ustawiaj się w kręgu.

3

Opis zabawy

las

a Jesteście drzewami. Wyci gnijcie d onie
z szyszkami do góry i wypatrujcie
szyszek na drzewach. Powiedzcie
g ośno: sosna .

b Schowajcie swoje szyszki pod pachami

tak, aby nie wypad y na ziemię. Jesteście
teraz szyszkami, a szyszki nasionami.
Nasiona sosny s schowane pod uskami
szyszek, tak jak szyszki pod Waszymi
pachami.

wy
Zapro do zaba szy
arzy
w
o
t
h
c
i
k
t
s
y
z
ws
asu
wycieczki do l

c Ukucnijcie i skulcie się.
d Zaczyna wia wiatr, pada deszcz,
jest zimno.

e Zza chmur wychodzi s ońce, powoli
robi się coraz cieplej.

f

Powoli prostujcie nogi, wyci gajcie
szyję ku s ońcu, rozprostujcie
powoli ręce, wytrz saj c nasiona ,
czyli szyszki spod pach.

g Pozostańcie z lekko odchylonymi od
tu owia ramionami.

4

Obejrzyjcie jeszcze raz zebrane szyszki.
Czy s w nich jeszcze nasiona, czy s puste
77
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Leśny
telefon

las

Znasz zabawę w g uchy telefon
Proponujemy jej leśn wersję.

Zapro do zabawy
zyszy
wszystkich towar
wycieczki do lasu

zas na zabaw
1

Wybierzcie spośród siebie osobę dzwoni c .

2

Ustawcie się rzędem jedna osoba za drug ,
na wyci gnięcie ręki. Od tego momentu
nie można używa s ów.

3

Ostatnia osoba z rzędu podchodzi do osoby
dzwoni cej, która pokazuje jej jeden obiekt
znaleziony w lesie np. szyszkę .

4

Jej zadaniem jest przekazanie tego, co zobaczy a,
osobie stoj cej przed ni w rzędzie, poprzez
narysowanie konturu palcem na jej plecach.
Ta osoba z kolei rysuje to, co poczu a na swoich
plecach osobie stoj cej przed ni .

5

W ten sposób przekazywany jest obraz przedmiotu,
który pierwsza osoba w rzędzie ma znaleź w lesie
i przynieś do osoby dzwoni cej.

6

Jeżeli znalezisko jest prawid owe, osoba, która je
przynios a, zostaje osob dzwoni c ,
a dotychczasowa osoba dzwoni ca staje na końcu
rzędu.

7

Zabawa trwa do momentu, gdy wszyscy odegraj
rolę dzwoni cego.
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Te co skaczą i fruwają…
jak się one poruszają?

las

Gdy będziesz w lesie w większej grupie dzieci, zaproponuj wszystkim zabawę. Poznacie ciekawostki z życia zwierz t, a w aściwie
ich sposoby poruszania się. Kto chodzi na jednej nodze, kto na dwóch, a kto na czterech Może znasz ich nazwy i g osy

jednonogi

dwunogi

Chodzicie na dwóch
nogach naśladuj c ptaki,
które biegaj , brodz ,
skacz po ga ęziach.
Skrzyd a zgięte ręce
trzymajcie przy bokach
cia a. Możecie naśladowa
g osy ptaków.

Czo gacie się, sun c jak ślimak. Możecie zabra
ze sob skorupki, czyli lżejsze dzieci na plecy.

sześcionogi

czworonogi

ośmionogi

dziesięcionogi

Schylcie się i na czterech kończynach
skaczcie jak zaj ce.

wielonogi
czyli … czy stonoga ma sto nóg

Dobierzcie się trójkami
i kroczcie wspólnie prawa-lewa.

290x205_jesien - LAS.indd 79

Dobierzcie się czwórkami i ustawcie
gęsiego , trzymaj c ręce na
ramionach osoby stoj cej z przodu.
Rozstawcie szeroko nogi i kroczcie
coraz szybciej.

Pię osób tworzy poci g ,
trzymaj c się za ramiona i
kroczy do ty u.

Wszystkie dzieci ustawiaj się
gęsiego i stonoga wyrusza w świat.
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las

Dźwięki natury
W każdym lesie s ycha różne dźwięki odg osy przyrody.
A może spróbujesz znaleź w lesie różne cz stki przyrody
i zagra na nich Mi ej zabawy

Zapro do zabawy
zyszy
r
a
w
o
t
h
c
i
k
t
s
y
z
s
w
wycieczki do lasu

zas na zabaw
1

Zbierz cz stki przyrody, z których
niczym z instrumentów muzycznych
wydobywa będziesz różne dźwięki.

2

Poproś towarzyszy wyprawy, aby
zamknęli oczy, ws uchiwali się w odg osy
i odgadywali, z jakich cz stek przyrody
wydobywane s dźwięki.

3

Graj na swoich instrumentach. Dźwięki
powstaj przez uderzanie, pocieranie,
wymachiwanie leśnymi skarbami.

przygotuj
gałązki, kawałki
drewna, korę, suche
liście, szyszki, owoce,
kamyki, itp.

80

290x205_jesien - LAS.indd 80

13.09.2017 11:09:02

Żołędziowe biegi
o ędzie s przysmakiem m.in. dzików. Jednak zanim je
zjedz , zaproponuj grę o nazwie o ędziowe biegi .

zas na gr
1

Wyznacz w terenie trasę biegu w taki
sposób, aby można by o porusza się
slalomem między drzewami, za pi tym
drzewem zawróci i wróci
w ten sam sposób.

2

Oznacz lini lub patykiem linię
startu i mety.

3

Zawodnicy ustawiaj się na linii startu,
trzymaj w d oniach talerzyki z żo ędziami.

4

Po us yszeniu has a start zawodnicy
biegn ustalon tras do wyznaczonego
punktu i zawracaj .

5

Upuszczenie smako yka dzików powoduje
koniecznoś powrotu na linię startu
i ponowne rozpoczęcie biegu.

6

Wygrywa zawodnik, który pierwszy
dotrze do mety, nie gubi c po drodze
zawartości talerzyka.

las

przygotuj
tekturowe talerzyki,
żołędzie.

wy
Zapro do zaba szy
warzy
wszystkich to asu
wycieczki do l
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las

Jesienne jeże
Czy wiesz, że jeże prowadz nocny tryb życia I wcale nie
jedz jab ek ywi się g ównie owadami. Jesieni możesz je
spotka w lesie, ale zim jeże zapadaj w sen, zagrzebuj c
się w stertach opad ych liści.

ykonanie
1

Narysuj na arkuszu brystolu sylwetkę jeża,
pokoloruj i wytnij go.

2

Zabierz jeża do lasu.

3

Przyklej na sylwetkę jeża liście zebrane
w lesie.

4

A może wykonasz rodzinkę jeży

przygotuj
liście różnych
gatunków drzew,
przygotowane
z brystolu sylwetki
jeży, klej.
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Zrób sobie
mrówkę
Mrówki pe ni bardzo ważn rolę w lesie. ywi c się
owadami, które się nadmiernie rozmnoży y, przyczyniaj się
do ograniczenia szkód przez nie wyrz dzanych.
Zjadaj c elementy nasion, przenosz je w różne miejsca
i rozsiewaj . Spulchniaj glebę, sprz taj las, zjadaj
padlinę, s pokarmem dla innych zwierz t.

ykonanie
1

Podczas leśnej wędrówki zaobserwuj mrówkę.
Zwró uwagę na to, czy odnóża wyrastaj z
tu owia czy odw oka. Zaobserwuj kszta t czu ków.
Zapamiętaj, gdzie znajduj się oczy.

2

Podczas wypoczynku, np. na kocu lub awce,
wykonaj model mrówki.

3

Zabierz model mrówki do domu i postaw
w swoim pokoju.

las

przygotuj
plastelinę, sześć
patyczków na nogi,
dwa patyczki
na czułki, dwa
kamyczki na oczy
i trzy kamyki na ciało
mrówki.
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las

Poznaj
moje imię
Bierzesz czasami udzia w rodzinnym grzybobraniu
Podczas przerwy zaproponuj zabawę.

zas na zabaw
1

Wybierzcie spośród siebie grzybowego
eksperta , czyli osobę, która zna wiele
grzybów jadalnych.

2

Stańcie w kó ku, możliwie jak najszerzej.

3

Grzybowy ekspert wypowiada pierwsz
sylabę nazwy grzyba jadalnego.

4

Uczestnicy zabawy klaszcz w d onie, kolejne
osoby dopowiadaj , klaszcz c, następne sylaby
i na koniec wszyscy chórem powtarzaj ca nazwę.
P

Zapro do zabawy
zyszy
wszystkich towar
wycieczki do lasu

K AD

Grzybowy ekspert : bo
Wszyscy: klaśnięcie w d onie
Kolejne osoby: ro-wik, borowik.
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Leśny
emotikon
Wyobraź sobie, że chcesz przes a koleżance lub koledze
informację o tym, jakie emocje towarzysz Ci podczas leśnej
wędrówki. Zrób to za pomoc emotikonów.

ykonanie
1

Narysuj czarnym amastrem minki
na żo ędziach.

2

Uzupe nij rysunki czerwonym i niebieskim
amastrem serca i zy. Korektorem dorysuj
szeroki uśmiech.

3

Jakie emocje towarzyszy y Ci na wycieczce
Czy umiesz je nazwa Podziel żo ędzie
na radosne, smutne i inne.

las

przygotuj
ﬂamastry (czarny,
czerwony, niebieski),
korektor, żołędzie
lub małe kamienie.
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las

przygotuj
„magiczne pudełka”,
czyli wytłoczki
na 6 jaj (tyle, ile jest
osób uczestniczących
w zabawie),
10 karteczek
z zapisanymi szyframi
cech leśnych skarbów.

Zapro do zabawy
zyszy
wszystkich towar
wycieczki do lasu

Przyrodnicze
szyfry
Zabawa polega na zbieraniu do magicznych pude ek
leśnych skarbów na podstawie tajemniczych szyfrów
zapisanych na ma ych karteczkach, oznaczaj cych
przeciwstawne cechy, takie jak: miękki twardy, suchy
mokry, g adki szorstki, sztywny giętki, lekki ciężki oraz
kontrastowe kolory, np. zielony, br zowy.

ykonanie
1

Ustawcie się w kręgu i wyobraźcie sobie, że
znajdujecie się w tajemniczym lesie.
Jest tu mnóstwo leśnych skarbów, które będziecie
zbiera do magicznych pude ek .

2

Weźcie po jednej karteczce z szyfrem, tj. dwoma
przeciwstawnymi cechami. Należy go zapamięta ,
nie mówi o nim na g os i schowa do kieszeni, aby
nikt inny go nie przeczyta .

3

Zgodnie z tym szyfrem należy odszuka
w tajemniczym lesie sześ cz stek przyrody i u oży
je w magicznych pude kach . Cz stki te trzeba
uk ada w dwóch rzędach, po jednej naprzeciw
siebie, zgodnie z podanym szyfrem. Czyli w każdym
rzędzie powinny by trzy cz stki o tej samej
tajemniczej cesze.

4

Kiedy magiczne pude ka będ już pe ne, wszyscy
wracaj do kręgu i wymieniaj się nimi. Zadaniem
towarzyszy zabawy jest dok adne przyjrzenie się
cz stkom przyrody i odgadnięcie, wed ug jakiego
szyfru zosta y zebrane.

5

Po rozszyfrowaniu zawartości pude ek zebrane
cz stki przyrody należy wysypa z powrotem do
lasu, oddaj c je przyrodzie.
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Budujemy
z drewna
Gdy jesteś w lesie z większ grup osób, zaproponuj
wspólne budowanie drewnianej zagrody. Dlaczego
drewnianej Dlatego, że drewno jest surowcem
ekologicznym, odnawialnym, przyjaznym cz owiekowi,
dobrze wp ywaj cym na nasze samopoczucie.

zas na zabaw
1

Poproś osobę doros , aby czyta a opis
drewnianej zagrody.

2

Pozosta e osoby losuj karteczki z nazw
rysunkiem produktu wykonanego z drewna.

a

ciany api się za ręce i tworz prostok t.

b

Na jednym boku prostok ta między ściany
wchodz drzwi z jednej strony ściana apie
za rękę drzwi , z drugiej strony ściana
k adzie swoj rękę na ramieniu drzwi , gdyż
druga ręka drzwi imituje otwarte drzwi .

las

Zapro do zabawy
wszystkich towarzyszy
wycieczki do lasu

c Na wysokości z czonych r k ścian okno
ustawia się twarz na zewn trz i apie
za ręce okiennice . Okiennice drug par
r k imituj otwarte okiennice.

d

Po obu stronach okien ustawiaj się twarz do
środka domu gonty , które swoje ręce unosz
ukośnie w górę, imituj c dwuspadowy dach.

e Przed frontem domu p oty api się za ręce.
W środku p otu, podobnie jak w przypadku
drzwi, brama tworzy otwart bramę.

3

Porozmawiajcie o tym, jakie znacie inne produkty
pochodz ce z drewna.

przygotuj
torbę, karteczki
z nazwami rysunkami
produktów z drewna
(w nawiasach podano
liczby dla
uczestni
ków) ścianę domu ( ),
okno (1), okiennica (2),
drzwi ( ), gont ( ),
płot ( ), brama ( ).
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Duch lasu

las

Jak myślisz, czy las, w którym jesteś na spacerze, ma
swojego dobrego ducha Jeżeli tak, pokaż towarzyszom
wycieczki, jak on wygl da. Stwórz ducha lasu.

ykonanie
1

Na korze drzewa wyklej z plasteliny twarz
,,ducha lasu owal o grubości ok 1 cm.

2

Poszukaj naturalnych elementów do zdobienia
twarzy - żo ędzi, piórek, igie , mchu, paproci, traw.

3

Przyozdób twarz ducha lasu.

j
u
t
o
g
przy
inę.

tel
plas

88

290x205_jesien - LAS.indd 88

13.09.2017 11:09:20

Leśne
szpiegowanie

Zapro do zabawy
wszystkich towarzyszy
wycieczki do lasu

las

Podzielcie się na dwie grupy, a następnie zabawcie
w leśne memo .

zas na zabaw
1
2
3
4

5

Pierwsza grupa szuka w najbliższej okolicy
9 różnych przyrodniczych elementów
np. szyszki, kamienie, liście i uk ada je
na ziemi w trzech rzędach po trzy elementy.
Przedstawiciel drugiej grupy podchodzi
do u ożonego na ziemi obrazka
i przez 15 sekund stara się zapamięta u ożenie.
Obrazek zostaje zas onięty, np. kartk papieru.
Przedstawiciel drugiej grupy wraca do swojej
grupy i przekazuje najwierniej, jak potrafi,
co widzia . Następnie ca a grupa stara się
odtworzy opisany obrazek pod względem
rodzaju obiektów oraz ich u ożenia .
Po sprawdzeniu następuje zamiana ról.

Zwyci ża grupa, kt ra najwierniej
odtworzyła obrazek przeciwnika.
89
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Ukryte kolory

las

Las jest pe en kolorów. Odnajdźcie je, wykonuj c z różnych
leśnych elementów barwn kompozycję.

ykonanie
1

Rozejrzyjcie się, jakie kolory dominuj
w otoczeniu

2

Wokó jest też wiele kolorów ukrytych. Spróbujcie
je dostrzec, czasem wystarczy tylko się schyli albo
spojrze do góry.

3

Posmarujcie kartoniki klejem, następnie zbierzcie
jak najwięcej niewielkich elementów np. liści, kory .
Przyklejcie je do kartoników.

4

Obejrzyjcie swoje prace. Widzicie, jak kolorowy jest
jesienny las

przygotuj

j.

kartoniki, kle

90

290x205_jesien - LAS.indd 90

13.09.2017 11:09:27

Liściasta
paleta barw
Jesień jest idealnym czasem na wykonanie
leśnej palety barw.

ykonanie

las

1

Zbierz ze śció ki leśnej liście w kolorach
zielonym, żó tym i czerwonym.

2

U óż z liści na ziemi okr g w ten sposób, by kolory
liści przechodzi y w siebie wzajemnie, jak
na przedstawionym poniżej rysunku.

3

Po u ożeniu okręgu, poszukaj w lesie innych
elementów w kolorach liści.

4

U óż je wokó okręgu w takim miejscu, aby
się z liś mi w tym samym kolorze.

5

Pokaż wszystkim towarzyszom wyprawy do lasu
swoje dzie o. Pozostaw je w lesie.

czy y

przygotuj
kolorowe liście
leżące na ziemi.

miłej
zabawy
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las

Dzień w lesie
Opowiedz o dniu spędzonym w lesie.

zas na zabaw
1

2

bawy
Zapro do za rzyszy
towa
wszystkich o lasu
wycieczki d

Jedna osoba przez 3-4 minuty opowiada swoj
historię dnia spędzonego w lesie od świtu do
zmierzchu. Może wcieli się w rolę leśniczego,
turysty-przyrodnika, zwierzęcia lub drzewa.
Podczas opowiadania pokazuje gesty obrazuj ce
s owa, zadaniem pozosta ych osób jest
naśladowanie ruchów i odgadnięcie, kogo lub
czego dotyczy a opisana historia.

rzykładowa historia
Wsta em skoro świt
przeci ganie się i ziewanie i umy em
twarz i zęby, zjad em też śniadanie
naśladowanie mycia twarzy, zęb w
i jedzenia kanapki . Za oży em buty
i wyszed em do lasu na spacer
zakładanie but w, otwieranie drzwi .
Po drodze zobaczy em szybuj cego
ptaka rozłożenie ramion i szybowanie .
Postanowi em mu się przyjrze , więc
wyj em z kieszeni lornetkę lornetka
z palc w przystawiona do oczu . Podczas
spaceru spotka em jeszcze jelenia
z pięknym porożem dłonie rozłożone przy
głowie , uda o mi się nawet zrobi mu
zdjęcie pstrykanie spustem migawki .
Kiedy wróci em do domu marsz ,
od oży em lornetkę i aparat na biurko
i poszed em wzi

prysznic ści ganie

aparatu i lornetki z ramion i szyi, odkręcanie
kurk w i k piel pod prysznicem . Po kolacji
po oży em się do óżka i szybko zasn em
nakrywanie się kołdr i spanie
92
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Co LAS łączy?
Powiedz uczestnikom, że organizmy leśne, mimo różnego
wygl du i przystosowań, maj wiele cech, które je cz .

zas na zabaw
1

Poproś uczestników, aby wyobrazili sobie,
że s drzewami lub zwierzętami naszych lasów.
Zaznacz, że musz zna dobrze swoje cechy, np.
jakiego koloru maj futro lub pióra, czy żywi się
mięsem lub roślinami, czy chodz po ziemi, skacz
po drzewach lub potrafi lata , czy śpi na ziemi,
w norach lub dziuplach czy maj ig y lub liście, korę
spękan lub g adk , żo ędzie, orzechy lub szyszki itd.

2

Niech każdy powie na g os, jakie zwierzę lub
roślinę wybra .

3

Stań 5 m od pozosta ych uczestników zabawy
i powiedz, że zapraszasz tych, których futro
jest jasne lub tych, którzy maj liście. Pierwsz
osobę, która chwyci Twoj d oń, zatrzymaj,
resztę poproś o powrót.

4

Kolejn cechę podaje osoba, której uda o się
z apa Twoj d oń.

5

Gdy wszystkie osoby będ trzyma y się za ręce, znajdź
cechę, która czy wszystkie organizmy, aby zamkn
kr g np. to, że środowiskiem ich życia jest las .

las

wy
Zapro do zaba szy
warzy
o
t
h
c
i
k
t
s
y
z
s
w
asu
wycieczki do l
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las

Leśne domino
Domino polega na u ożeniu obok siebie elementów
o takiej samej wartości. W przypadku leśnego
domina będ to liście. Wspólnie z towarzyszami
wyprawy do lasu wykonajcie samodzielnie tak grę.

. zas na gr
1

Rozdziel pomiędzy uczestników gry
kostki domina.

2

Każdy gracz kolejno czy liś trzmieliny z liściem
trzmieliny, liś klonu z liściem klonu itd.

3

Kto pierwszy wykorzysta wszystkie kostki

liście drzew
i krzewów,
atlas drzew
i krzewów, brystol,
ołówek, linijkę,
kredki.

2

Przyjrzyj się im dok adnie. Zwró uwagę
na ich wielkoś , kszta t, brzeg blaszki liściowej,
d ugoś ogonka.

3

Naszkicuj liście i, korzystaj c z atlasu,
podpisz je, np. liś brzozy .

4

Po powrocie do domu wykonaj grę
leśne domino.

a Wytnij z brystolu klocki domina

prostok ty o wymiarach 10 cm

5 cm.

b

Podziel każdy prostok t na dwie części
kwadraty o wymiarach 5 cm 5 cm.

c

W każdym prostok cie przyklej
przyniesiony z lasu liś .

Sosna
Leszczyna

Brzoza

Leszczyna

przygotuj

Podczas leśnej wycieczki zaobserwuj
i zbierz opad e z drzew i krzewów liście.
Zbierz po kilka takich samych.

Leszczyna

Leszczyna

Klon

1

Sosna

. ykonanie

Taka sama kombinacja liści

d nie powinna się powtarza .

Klon

Trzmielina

Trzmielina

D b
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Leśne memory

las

Gra memory polega na po czeniu w pary kart z koresponduj cymi rysunkami. W przypadku leśnego memory s to pary:
liście nasiona owoce. Wybierz się do lasu, a następnie wykonaj samodzielnie tak grę.

pr zy kł ad y

. ykonanie
1

Podczas leśnej wycieczki zaobserwuj liście
drzew i krzewów oraz ich nasiona owoce.

2

Zwró uwagę na ich wielkoś , kszta t, kolor.

3

Naszkicuj liście oraz nasiona owoce, korzystaj c
z atlasu, nazwij drzewo krzew.

4

Po powrocie do domu wykonaj grę leśne
memory:

a

wytnij z brystolu kwadraty
o wymiarach 5 cm 5 cm,

b

w jednym kwadracie narysuj liś
zaobserwowanego krzewu drzewa,
w drugim nasienie owoc.

d b

d b

sosna

sosna

brzoza

brzoza

przygotuj
liście i nasiona owoce
drzew i krzewów
leśnych, atlas drzew
i krzewów, brystol,
ołówek, linijkę,
kredki.

. zas na gr
1

Gracze kolejno odkrywaj po dwie karty.

2

Po odkryciu kart tworz cych parę odk adaj
je na bok. Kartę, która nie tworzy pary, k ad na to
samo miejsce.

3

Kto zbierze najwięcej par
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