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podpisz, narysuj, pokoloruj

przeczytaj uważnie

przygotuj potrzebne rekwizyty

wykonaj wyjątkowe przedmioty

zadanie kulinarne

sala
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5

sala

Zwierzęta maj  różne sposoby na przetrwanie zimy. Wiele gatunków 
ptaków opuszcza Polskę wraz z nastaniem ch odów i odlatuje do 
ciep ych krajów, gdzie atwiej im znaleź  pokarm. P azy i gady, u których 
temperatura cia a bliska jest temperaturze otoczenia, zakopuj  się 
g ęboko pod ziemi  i zapadaj  w odrętwienie   zimowy sen bliski 
hibernacji. Ssaki podczas tysięcy lat ewolucji wykszta ci y w sobie wiele 
przystosowań pozwalaj cych przeży  zimę. U wszystkich zim  pojawia 
się cieplejsze, gęstsze futro. Dodatkowo jest ono jaśniejsze, aby zwierzę 
mog o by  niewidoczne w ośnieżonym otoczeniu. Niektóre zwierzęta przed 
nastaniem zimy intensywnie żeruj  i przybieraj  na wadze borsuk, dzik, 
niedźwiedź . Inne gromadz  zapasy żywności w spiżarniach  chomik 
europejski, wiewiórka ruda . Jeszcze inne przygotowuj  się do zimy, 
urz dzaj c ciep e mieszkanko , wymoszczone suchymi liś mi, w którym 
zapadaj  w zimowy sen, np. borsuk i jeż.

Jak zwierzęta 
przygotowują się do zimy?

8
Nazwa grupy, w którą łączą się dziki.

Z rudą kitą.

Podczas zimy chętnie mieszka z lisem w jednej norze.

Zwierzę z kolcami, zapada w zimowe odrętwienie.

Żyje na polach, nie zapada w sen zimowy.

Chętnie ją zjedzą sikorki.

Potrafi  pozbyć się wody ze swojego ciała, dlatego zimą nie zamarznie.

Tworzą kokon wokół królowej, zapewniając jej i sobie ciepło.

Ptak z niebieskim piórkiem, miłośnik żołędzi.

Leśna „stołówka” dla zwierząt.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
10

8

1

4

7

2

5

3

6

9

10

ozwiąż krzyż wk . 
zy wiesz, 

co oznacza hasło  

hasło

ODPOWIEDŹ: Hibernacja to inaczej zimowy sen zwierząt.
1–wataha, 2–lis, 3–borsuk, 4–jeż, 5–sarna,  6–słonina, 
7–ślimak, 8–pszczoły, 9–sójka, 10–paśnik
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6

sala

Rozwi ż krzyżówkę, uzupe nij has o i porozmawiaj z domownikami o tym, jak je rozumiesz. 

Krzyżówka – leśne tajemnice

Produkują najwięcej tlenu.

Liście sosny.

Lis, mrówka, wiewiórka.

Inaczej rośliny.

Owoce leszczyny.

Dba o las.

Stanowią podszyt.

Latający ssak.

Iglaste drzewo naszych lasów.

Trujący grzyb.

W nich odbywa się fotosynteza.

Napędza wiatraki.

1

4
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12

hasło

ODPOWIEDZI: 1. drzewa, 2. igły, 3. zwierzęta, 4. fl ora, 5. orzechy, 6. leśniczy, 7. krzewy, 8. nietoperz, 9. jodła, 10. muchomor, 11. liście, 12. wiatr. HASŁO: Lasy produkujące tlen to zielone płuca.

asy produkujące tlen to

Tu wpisz rozwi zanie krzyżówki
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7

sala
Raz, dwa, trzy!
Sprawdź, jak  wiedzę o lesie maj  domownicy. Pobawcie się 
w Raz, dwa, trzy . 

Zapro  do zabawy wszystkich 
domownik w  

ołówki, kartki 
z pytaniami (dla 
każdego). Każda z nich 
powinna zawierać 
miejsce na podanie 
trzech przykładów.

przygotuj

Czytaj graczom pytania. Ich zadaniem będzie 
podanie trzech przyk adów do każdej odpowiedzi.

Kto udzieli  najwięcej poprawnych odpowiedzi  
Zwycięzca dostaje tytu  leśnego eksperta. 

czas na zabaw
1

2

Pytania i polecenia

o może spada  z nieba  
odaj nazwy drzew iglastych. 

odaj nazwy drzew li ciastych. 
odaj nazwy le nych dom w zwierząt. 

odaj nazwy płaz w. 
odaj nazwy le nych jag d. 

odaj nazwy grzyb w trujących. 
odaj nazwy grzyb w jadalnych. 

odaj nazwy ro lin chronionych. 
odaj nazwy najwi kszych 

zwierząt le nych. 
odaj nazwy le nych ptak w. 

odaj czynno ci zabronione w lesie. 
odaj gatunki drzew z szyszkami. 

odaj nazwy dar w lasu. 
odaj nazwy gad w. 

Rekwizyty

1

6

4

9

2

7

5

10

3

8

11

12

13

14

15
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8

sala
Po cz strza kami nazwy roślin ze skojarzeniami.

Naturalne skojarzenia – rośliny 
ODPOWIEDZI: 1–b, 2–i, 3–d, 4–g, 5–e, 6–c, 7–f, 8–h, 9–a

a

b
c

d

f

e

i
h

g

szczęście 1

choinka 2

korale 3

biała kora4

wiosna 5

siła 6

syrop na kaszel7

jesień 8

długowieczność 9
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9

sala
Dokarmiam ptaki 
Wykonaj samodzielnie karmę dla ptaków. 

umyte kubki 
po śmietanie 
(lepiej szersze 
niż wyższe), sznurek, 
nożyczki, nasiona 
(głównie niesolony, 
niełuskany, 
nieprażony słonecznik, 
może być gotowa 
karma dla ptaków), 
smalec 
(bez soli, przypraw 
i jakichkolwiek 
innych dodatków). 

przygotuj

W spodzie kubeczka zrób niewielk  dziurkę. 
Przewlecz przez ni  sznurek. Na zewn trz zawi ż 
supe ek. Od góry zrób pętelkę tak, aby można 
by o powiesi  kubek na drzewie.

Przestudzon , ale p ynn  masę przelej do 
kubeczka i pozostaw do zestalenia.

W garnku roztop smalec konieczna obecnoś  
osoby doros ej . Do roztopionego smalcu wsyp 
nasiona. Konsystencja powinna by  bardzo gęsta.  

ykonanie
1

3

2 W garnku roztop smalec konieczna obecnoś  

konieczna
 obecno  osoby 

dorosłej. 

4 Kubeczek powieś na ga ęzi lub w karmniku. 
Zrób to tak, by móc obserwowa  ptaki.
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sala
Pomóż nietoperzowi
Nietoperze s  zwierzętami nocnymi. Zdarza się, że poluj c np. na my lub komary, wlatuj  do pomieszczeń. 
Należy wówczas otworzy  szeroko okno, zgasi  świat o i poczeka , aż nietoperz wyleci. 

om ż 
nietoperzowi 
wydosta  si  

z pokoju. 
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sala

Wymyślanie rymów to fajna zabawa. 
Przekonaj o tym domowników  

Leśne 
rymowanki

Zapro  do gry 

wszystkich 

domownik w  

przygotujprzygotujpatyczki (zastąpią punktację).

Usi dźcie na pod odze. Wewn trz utworzonego 
przez Was kręgu po óżcie patyczki. 

Podaj graczom zwi zane z lasem s owo, 
do którego maj  utworzy  rym. Za każdy rym 
gracz otrzymuje punkt i zabiera 1 patyczek. 

Wygrywa osoba, która zdobędzie 
najwięcej patyczków.

czas na zabaw

przykłady

1

2

3

malina – lina – mina
szyszka – myszka

dąb – ząb – rąb

wiewiórka – piórka

sosna – radosna – wiosna

drzewa – śpiewa – lewa

dróżka – nóżka – uszka

ptak – szpak – mak 
mrówki – sówki – makówki 

jagoda – pogoda – zagroda 

Usi dźcie na pod odze. Wewn trz utworzonego 
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sala
Bombki? 
Naturalnie! 
Stwórz z darów lasu swoj  w asn , niepowtarzaln  bombkę.

styropianowe bombki, 
skarby znalezione 
w lesie (np. igły, 
szyszki, gałązki, 
fragmenty kory, 
liście, nasiona), klej, 
taśmę klejącą, 
sznurek, szpilki 
(do zrobienia 
zawieszki). 

przygotuj
Oklej styropianow  bombkę skarbami z lasu. Ze sznurka i szpilek wykonaj zawieszkę. 

ykonanie
1 2
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sala
Lis – sprawny łowca 
Każde dziecko wie, jak wygl da lis. Tym, co go wyróżnia, jest rude futro. Wykonaj lisa z papieru. 

kartkę z bloku, farby, 
pędzelek, pisaki, 
klej, nożyczki. 

przygotuj

Naszkicuj wszystkie części lisa na kartce z bloku. 
Pomaluj je farbami zgodnie z rysunkiem. 

Po wyschnięciu czarnym i żó tym 
 amastrem podkreśl szczegó y. Wytnij 

wszystkie części lisa.

Pomarańczowy prostok t to tu ów 
lisa. Owiń nim rolkę po papierze 
toaletowym i przyklej.

Do tu owia przyklej wycięty bia y owal 
 to będzie brzuch lisa. 

Do tak przygotowanego d ugiego 
tu owia lisa przyklej u góry jego g owę, 
poniżej przednie apy, z boku d ugi 
puszysty ogon, a na dole tylne apy.

ykonanie
1

2

3

4

5

Każde dziecko wie, jak wygl da lis. Tym, co go wyróżnia, jest rude futro. Wykonaj lisa z papieru. 
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Pomóż mrówce 
Mrowisko jest dla mrówek schronieniem i spichlerzem  także 
tutaj jest wychowywane potomstwo. Aby zdoby  pożywienie, 
mrówki penetruj  dno lasu i drzewa aż po czubki. 

om ż mr wce 
powr ci  do mrowiska 

z wyprawy. 

meta
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sala

Po cz strza kami nazwy zwierz t z pojęciami, które ci się z nimi kojarz . 

Naturalne skojarzenia 
– zwierzęta 
Po cz strza kami nazwy zwierz t z pojęciami, które ci się z nimi kojarz . 

budowanie 1

wolność 2

ochrona przyrody 3

mądrość 4

spryt 5

powolność  6

dzikość  7

zwinność 8

pracowitość 9

ODPOWIEDZI: 1–c, 2–i, 3–b, 4–a, 5–g, 6–d, 7–h, 8–e, 9–f

a
b

c

d

e

f

g

h i
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sala

Rozwi ż krzyżówkę. 
Has o utworz  litery na kolorowym tle czytane pionowo. 

Drewno jest wspaniałe 

Wskazują na wiek drzewa; inaczej słoje.

Miękki gatunek drewna iglastego. 

Jeden ze składników drewna, odpowiada 
za jego wytrzymałość. Nazwa papieru na 
opatrunki.

Idealna z niego sklejka. Las, w którym 
przeważają drzewa tego gatunku, 
nazywa się buczyną.

Świetnie przewodzi prąd elektryczny. 

Jej drewno wykorzystywane jest 
do produkcji zapałek. Trzęsiesz się jak… 
osika.

Drewno nie przewodzi ciepła, drewno to…

Najcięższy gatunek drewna w polskich 
lasach. Kora tego drzewa wyglądem 
przypomina ślady po grabieniu, 
stąd jego nazwa. 

1

4

7

2

5

8

3

6

1

2

3

4

5

8

6

7

hasło

ODPOWIEDZI: 1. pierścienie, 2. świerk, 3. lignina, 4. buk, 5. metal, 6. topola, 7. izolator, 8. grab 

opro  
o pomoc 

dorosłych
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ODPOWIEDZI: 1. dzięcioł, 2. lis, 3. dzik

17

sala

Rysunek przedstawiaj cy dziwne zwierzę powsta  przez 
po czenie części cia a trzech leśnych zwierz t. Zgadnij jakich  
Może nadasz mu nazwę  

Co to za zwierzę? 
twoja nazwa

Z cz ci ciała jakich zwierząt składa si  narysowane zwierz
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Przyjrzyj się liściom przedstawionym na rysunkach. S  wśród nich liście pojedyncze 
i z ożone z kilku blaszek liściowych listków . Poszczególne liście różni  się także kszta tem 
i brzegiem blaszki liściowej. Odnajdź na rysunku liście poszczególnych gatunków i zaznacz 
kontury odpowiednimi kolorami.  

Znajdź ukryte liście Zapami taj 
ich wygląd i nazwy.
a wiedza przyda i si  
podczas gier i zabaw 

w lesie. 

brysuj kontury li ci poszczeg lnych gatunk w nast pującymi kolorami  
brzoza

buk

dąb

klon

topola

wiąz

jesion

grab

olsza

lipa

wierzba
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sala

Po cz kropki zgodnie z wpisanymi numerami. 
Czy wiesz, co przedstawia rysunek  Pokoloruj go

Same kropki 
pokoloruj 
rysunek.
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sala

Wykonaj harwester  maszynę leśn , która ma w gospodarce 
leśnej coraz większe znaczenie. S uży do ścinania drzew, 
czyszczenia pnia z ga ęzi i dzielenia go na mniejsze części. 

Leśna maszyna 

blok techniczny, 
kształty koron drzew 
i fi gury geometryczne 
wycięte z kolorowych 
kartek papieru, 
klej, nożyczki, 
druciki dekoracyjne,  
małe obrazki 
przedstawiające 
różne przedmioty, 
w tym przedmioty 
wykonane z drewna. 

przygotuj
Kartkę papieru 
z óż na pó .

Na krawędzie kartki nanieś klej i przyklej j  do drugiego 
z ożonego na pó  arkusza nie należy go nacina  
i nak ada  kleju na wypchnięte do przodu paski .

Na pionowej części obrazka wyklej z przygotowanych 
fi gur geometrycznych harwester. Korony drzew 
przyklej do pni powsta ych przez nacięcie. 

Na poziomej części naklej obrazki przedstawiaj ce 
przedmioty wykonane z drewna. 

Po obu stronach 
pozostaw w skie paski. 

Natnij j  równolegle 
w kilku miejscach 
od strony zagięcia.

Tak przygotowan  
kartkę roz óż i wypchnij 
paski do przodu. 

ykonanie
1

5

6

7
3

2

4
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sala
Super surowiec 
Codziennie korzystamy z przedmiotów wykonanych z różnych surowców materia ów . Przyjrzyj się przedmiotom, które 
znajduj  się w Twoim otoczeniu. Zastanów się, z jakich surowców zosta y wykonane. Oceń je wed ug kategorii zapisanych 
w tabeli. W tym celu przyznaj poszczególnym surowcom punkty od 0 do 4  wed ug swojego uznania. Ten, który otrzyma 
najwięcej punktów, zas uguje na tytu  Supersurowca

ODPOWIEDŹ: Według autorki tej zabawy, na tytuł Supersurowca zasługuje drewno! Jest to surowiec naturalny, w pełni odnawialny, który jest estetycznym i przyjaznym materiałem 
stosowanym od tysięcy lat. Współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań: wykorzystywane jest m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji podłóg, mebli, płyt, papieru 
i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych. Drewno szybko się rozkłada. Dzięki leśnikom – gospodarzom lasów – w Polsce 
zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów! 

surowiec materiał  
naturalny

surowiec materiał  
odnawialny 

różnorodność 
zastosowania

trwałość produktów

szybkość rozkładu 
odpadów 

estetyka wygląd  produktu 
wykonanego z surowca

przyjemny w dotyku

drewno

uma punkt w

plastikszkło metal

ytuł 
upersurowca 
otrzymuje
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sala

Na świecie żyje bardzo dużo różnych zwierz t, których nie 
ma w Polsce. Niektóre z nich można obserwowa  w ogrodach 
zoologicznych. Na rysunkach znajduj  się zwierzęta żyj ce 
w polskich lasach i te, których nigdy tam nie spotkasz. 

Leśne zwierzęta 
ODPOWIEDŹ: Mieszkańcy polskich lasów: jeleń, żubr, wilk, lis, dzięcioł; mieszkańcy ogrodów zoologicznych: żyrafa, hipopotam, małpa, lew, papuga ODPOWIEDŹ: Mieszkańcy polskich lasów: jeleń, żubr, wilk, lis, dzięcioł; mieszkańcy ogrodów zoologicznych: żyrafa, hipopotam, małpa, lew, papuga Mieszkańcy polskich lasów: jeleń, żubr, wilk, lis, dzięcioł; mieszkańcy ogrodów zoologicznych: żyrafa, hipopotam, małpa, lew, papuga

Zaznacz zielonym ptaszkiem 
zwierz ta le ne, a czerwonym 

mieszkańc w ogrod w 
zoologicznych. 

zwierz ta le ne, a czerwonym 
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sala
Leśny Piotruś 
Znasz grę w Piotrusia  Wykonaj leśn  wersję tej gry, 
a następnie rozegraj partię z domownikami. 

dwie talie starych 
kart (liczba kart musi 
być nieparzysta), klej, 
zdjęcia drzew, liści, 
szyszek, owoców, 
nasion (zdjęcia muszą 
być odpowiedniej 
wielkości, powinny 
zmieścić się na 
przygotowanych 
kartach). 

przygotuj

Usi dźcie w kręgu. Potasuj i rozdaj 
przygotowane karty. 

Po otrzymaniu kart gracze cz  je w pary, pokazuj  
pozosta ym uczestnikom i odk adaj  na bok. 

Po kolei losujcie jedn  kartę od osoby siedz cej 
po lewej stronie i twórzcie pary. 

Gracze, którzy pozbyli się kart  wygrywaj  
i wychodz  z rozgrywki. Przegrywa osoba, 
która pozostanie z kart  będ c  bez pary 
z uschniętym drzewem . 

ykonanie

przykład

zas na gr  

1

1

2

2

3

3

4

przykład

Talie kart u óż w pary np. dwie dziewi tki, 
dwie dziesi tki . 

Na jednej karcie z pary przyklej zdjęcie drzewa 
i liścia, na drugiej karcie  zdjęcia szyszek
owoców nasion, pochodz cych z tego samego 
gatunku drzewa. 

Na karcie bez pary przyklej zdjęcie 
uschniętego drzewa.
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sala
Ekokarmnik 
Wykonaj pojemniki z karm  dla ptaków i powieś je za oknem. 

pomarańczę, 
niesolony smalec, 
nasiona (słonecznik, 
owies, proso, len), 
sznurek. 

przygotuj

Wydr ż po ówkę pomarańczy  środek oczywiście 
zjedz. Zamocuj sznurek do zawieszenia 
karmnikowej bombki.

Wlej do wydr żonej pomarańczy smalec 
wymieszany z nasionami. 

Roztop smalec 
konieczna obecnoś  osoby doros ej . 

Poczekaj aż smalec stężeje i z pomoc  doros ych 
powieś karmnik na drzewie lub krzewie. 

ykonanie
1

3

2

4
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Pamięciowy 
zawrót głowy 
Wykorzystaj do gry karty z Leśnego Piotrusia str. 23 , bez 
karty Uschnięte drzewo .

Usi dźcie w kręgu. Roz óż karty na stole lub 
pod odze w taki sposób, żeby nie by o wida  
obrazków. 

Osoba, która rozpoczyna grę, odkrywa dwie karty, 
które widz  także pozostali gracze. Jeśli tworz  one 
parę, zabiera je, jeśli nie  odwraca je obrazkami 
do do u w tym samym miejscu. Wszyscy staraj  się 
zapamięta  odwrócone obrazki. 

Następnie kolejna osoba, siedz ca po lewej stronie, 
odkrywa znów dwie karty

Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej par. 

zas na gr  
1

2

3

4

Zapro  do gry 
wszystkich 

domownik w  
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Zaczarowany las 
Stwórz w s oiku kompozycję pt. Zaczarowany las , na wzór kuli 
ze śniegiem  bożonarodzeniowej ozdoby. Wykonan  kompozycję postaw 
w pokoju w widocznym miejscu  będzie przypomina a o wycieczce do lasu. 

mocny klej, słoik 
z nakrętką, modelinę, 
fi gurki leśnych 
zwierząt (możesz 
samodzielnie wykonać 
z modeliny), glicerynę, 
kolorowy sypki brokat 
(lub drobno pocięte 
kawałki kolorowej 
folii), wodę 
destylowaną, 
materiały naturalne, 
np. kamienie, kawałki 
kory, szyszki. 

przygotuj
Wewnętrzn  stronę nakrętki wyklej modelin  
i powtykaj w ni  posmarowane klejem elementy 
swojej kompozycji zaczarowanego lasu. 

Do wody wsyp brokat i zakrę  nakrętkę. Dla 
bezpieczeństwa możesz posmarowa  klejem 
brzegi nakrętki i dopiero wówczas dokręci .

Nape nij s oik wod  destylowan  i dodaj 
1 3 yżeczki gliceryny. Im więcej gliceryny, 
tym wolniej będ  opada y drobinki brokatu.

Poczekaj, aż klej zaschnie. Potrz śnij s oikiem 
i ciesz się Zaczarowanym lasem .

ykonanie
1

3

2

4

ami taj, aby uży  mocnego kleju, kt ry w kontakcie z wodą nie odklei si  od użytych materiał w.
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ODPOWIEDZI: daszek, słonina, klucz, Afryka, karmnik, mewa, gil, lotka, niemy, dziób, lusterko

sala

Uzupe nij has a krzyżówki. 
Rozwi zanie utworz  litery z kolorowych pól, czytane z góry na dó . 

Ptasia krzyżówka 

Przykrywa karmnik.

Przysmak sikorki.

Tworzą go kaczki, gęsi, żurawie odlatujące 
do ciepłych krajów.

Odlatują do niej ptaki na zimę. 

Zostawiasz w nim pożywienie dla ptaków.

Śmieszka, nasza najpospolitsza 
i najliczniejsza ….

Ptak z czerwonymi piórami na brzuchu.

Rodzaj pióra na skrzydle.

Łabędź krzykliwy i …. 

U bociana długi.

Pióra wyróżniające się 
w ubarwieniu ptaka.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
10

11

1

4

7

2

5

8

3

6

9

10

11

hasło
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Skojarzenia na rozgrzewkę 
W ci gach skojarzeń  zwi zanych z lasem  brakuje niektórych wyrazów. Uzupe nij je

nasionko drewno zeszyt

spacer  świeże powietrze 

rower las biwak

leśnik 
szkoła wycieczkadzieci

biurko
las drzewapilarka

Polskagniazdo ptak

wakacje sosna szyszki

1

2

3

4

5

6

7

PROPOZYCJE ODPOWIEDZI: 1) drzewo/ papier; 2) las/ zdrowie (lub odpoczynek, dobre samopoczucie i inne);  3) las; 4) bielik; 5) las/ zabawa ; 6) wycieczka; 5) drewno

godło
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Czy masz w domu… 
W Twoim domu na pewno wiele przedmiotów wykonanych jest z drewna. Sprawdź, czy s  wśród nich te przedstawione na 
rysunkach, postaw przy nich ptaszka  i pokoloruj je. W pustych ko ach narysuj przedmioty wykonane z drewna, których nie 
ma na rysunkach, a znajduj  się w Twoim domu. 
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Co widzieliśmy w lesie 
– mapa pamięci 
Przypomnij domownikom ostatni  wyprawę do lasu. Zaproponuj zabawę mapa pamięci . 

karteczki z imionami 
uczestników zabawy, 
karteczkę z napisem 
LAS, sznurek 
(ok. 15 cm dla każdego). 

przygotuj

Usi dźcie w kręgu. Na środku umieś  kartkę 
z napisem LAS. 

Pierwszy gracz czy sznurkiem kartkę ze swoim  
imieniem z kartk  z napisem LAS. Opowiada 
o tym, co widzia  w lesie. 

Kolejny gracz powtarza to, co widzia  jego 
poprzednik, następnie dodaje informację o tym, 
co sam widzia . 

Zabawa trwa do czasu, aż wszyscy jej uczestnicy 
opowiedz , co widzieli w lesie. W ten sposób 
powstaje mapa pamięci. 

Ola - widzia am dzięcio a. 

Kasia  Ola widzia a dzięcio a, 
a ja widzia am mrowisko. 

Ula  Ola widzia a dzięcio a, Kasia 
widzia a mrowisko, a ja widzia am dziuplę. 

Patryk  Ola widzia a dzięcio a, Kasia 
widzia a mrowisko, Ula widzia a dziuplę, 
a ja widzia em sarnę. 

czas na zabaw

Z

1

2

3

czas na zabaw
Zapro  do zabawy 

wszystkich 
domownik w
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sala

Zim  wiele osób pomaga ptakom, dokarmiaj c je w karmnikach. 
Czy wiesz, które ptaki odlatuj  na zimę do ciep ych krajów, a które pozostaj  
w naszym kraju  Poszukaj informacji o narysowanych gatunkach ptaków  
dowiedz się, które zimuj  w Polsce, i które spotkasz w karmnikach. 

Karmnik oznacz ptaki, 
kt re zimują 

w olsce. 

gil

kukułka

bocian

wróbel

sikorka

jemiołuszka

dudek

jaskółka

zięba

sroka

ODPOWIEDZI: Ptaki odlatujące do ciepłych krajów: bocian, dudek, kukułka, jaskółka, zięba. Ptaki zimujące w Polsce: gil, sikorka, wróbel, jemiołuszka, sroka.
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sala
Ptasi labirynt 
Ptaki, które zimują w Polsce, chętnie korzystają  
z karmy wykładanej przez człowieka.  
Pomóż gilowi i wróblowi znaleźć drogę do karmnika.



33

sala
Zimowa niespodzianka 
Po cz kropki liniami zgodnie z numerami. 

dorysuj 
ozdoby.
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Bielik z kory
Czy wiesz, jak wygl da bielik, nasz największy ptak drapieżny  
Przyjrzyj mu się w atlasie i wykonaj pracę plastyczn  z kory. 

atlas ptaków, 
kawałeczki kory 
sosny i brzozy, 
karton, klej. 

przygotuj
Narysuj na kartonie kszta t ptaka  bielika. Wzoruj c się na rysunku zdjęciu, 

wyklej jego sylwetkę kawa kami kory.

ykonanie
1 2

bielik
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Kolorowy szyfr 
W polskich lasach rosn  licznie cztery gatunki drzew iglastych. Doś  atwo można je 
rozpozna , nie tylko po ig ach, lecz także po szyszkach. Korzystaj c z klucza-szyfru, podpisz 
rysunki  zapamiętaj wygl d ga zek z ig ami oraz szyszek poszczególnych gatunków. 

a d

e i
j

k

w

ł
sm

o

r

z

ś

n

klucz szy ru

dszy ruj 
kolorowe nazwy.

1

3

2

4 

ODPOWIEDZI: 1. jodła; 2. sosna; 3. świerk ; 4. modrzew 
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Niewidzialna piłka 
Czy znasz zabawę w niewidzialn  pi kę  Nie  Poznaj j  Zapraszamy do 
zabawy  Im więcej uczestników, tym fajniejsza zabawa. 

o cisz czasami 
w domu 

koleżanki 
i koleg w  
Zapro  ich 
do zabawy

przygotujprzygotuj
 brystol, nożyczki, 

gumkę, 

kredki. 

Każdy wybiera sobie nazwę 
dowolnego zwierzęcia, rośliny lub 
grzyba. Wykonuje opaskę 
z wybranym elementem 
i zak ada na g owę. 

Wszyscy siadaj  w kręgu. 
Rozpoczyna się gra 
w niewidzialn  pi kę. 

Pierwszy gracz wymienia nazwę 
zwierzęcia, rośliny, grzyba. 

Osoba, która us yszy wybran  przez 
siebie nazwę, apie  niewidzialn  
pi kę i wymienia inn  nazwę 
zwierzęcia, rośliny, grzyba. 

czas na zabaw

przykładowe opaski

1

2

3

4
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m a z u r e k d k d g
o k k a w k a z o k n
a s r m s b r i w l i
i a j r ą m a u a
p j t a o ł n c l c z
k k k i k o i i i z d
o a m ą a g k o k d o
s i k o r k a ł r z e

znalezione:

sala

Z uk adanki wykreśl s owa zwi zane z ptakami. Rozwi zanie utworz  litery nieskreślone, 
czytane poziomo od lewej do prawej.

Zima w życiu ptaków 
ODPOWIEDZI: dzięcioł, gołąb, karmnik, kawka, kos, kowalik, mazurek, sikorka, sójka, sroka, klucz, gniazdo.  HASŁO: Dokarmiaj ptaki mądrze.

hasło
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Leśne maszyny 
i narzędzia
Przeczytaj tekst lub poproś kogoś starszego np. mamę albo 
dziadka o przeczytanie go na g os  i wykonaj zadanie. 

pilarka  

harwester

kostur

Podczas pracy leśnicy i robotnicy leśni 
używają różnych narzędzi i maszyn. 
Podstawowym narzędziem każdego 
drwala jest pilarka, która służy do ścinania 
drzew, obcinania gałęzi i przepiłowywania 
okrągłych klocków drewna na mniejsze. 

Coraz częściej można w lesie spotkać 
„leśne smoki”, czyli duże maszyny, 
sterowane komputerowo, które wykonują 
wiele różnych czynności – to harwestery. 

żywa się ich nie tylko do ścinania drzew, 
ale także do obcinania gałęzi i przecinania 
pnia na mniejsze kawałki. 

Ważnym narzędziem, używanym podczas 
sadzenia młodych drzewek, jest kostur. 
Kostur składa się ze stalowego klina 
i drewnianego trzonka  to narzędzie 
ręczne używane przy sadzeniu lasu do 
wykonywania tzw. szparki otworu  
w glebie, do której następnie wkłada się 
sadzonkę.

ODPOWIEDŹ: 1–C, 2–B, 3–A

Na podstawie tekstu po cz rysunek maszyny 
lub narzędzia z jego nazw .

Zadanie
Na podstawie tekstu po cz rysunek maszyny 

A

B

C

2

1

3

1

2

3
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Zakre l przedmioty wykonane z drewna.

pokoloruj 
obrazki

sala
Drewno i inne materiały

sza a

książka piłkakomputer

piekarnik

papier 
toaletowy

garnek

żelazko lampa

krzesło

ł d
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sala
Model ptaka
Wykonaj model ptaka i przyozdób nim swój pokój. 

blok techniczny 
(dwie kartki A4), 
ołówek, nożyczki, 
kolorowe kredki, 
atlas ptaków. 

przygotuj

Narysuj i wytnij podwójny kontur ptaka i jego skrzyde  wed ug wzoru . 

Sklej oba kontury razem 
w taki sposób, aby otrzyma  
dwustronny model. 

Natnij go w zaznaczonym 
miejscu i w óż skrzyd a. 

Pokoloruj go. 

Przeci gnij nitkę do powieszenia. 

ykonanie
1

3 4

2

5
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ODPOWIEDZI: zmyślone nazwy to: złotoryjek olchowy, koniczynka pąsowa, dziecioł złotowłosy, muchomorek żółtawy, szop zębawy

41

sala
Odrobina fantazji 
W każdym zestawie z nazwami owadów, roślin, ptaków, grzybów, ssaków znajduje się 
jedna zmyślona nazwa. Przeczytaj wszystkie nazwy gatunkowe i wykreśl te, które wydaj  Ci się nieprawdziwe. 
Sprawdź, czy dobrze wykona eś zadanie.

ODPOWIEDZI: zmyślone nazwy to: złotoryjek olchowy, koniczynka pąsowa, dziecioł złotowłosy, muchomorek żółtawy, szop zębawy

rośliny:

ssaki:

owady:

ptaki: grzyby:

wykre l 
nieprawdziwe

nazwy. 
Z  Z

Z  

Z  Z Z
Z  
Z  

Z  Z
 Z

Z Z

 Z
 Z

 

Z  Z
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Ptasia ścieżka

przygotujprzygotuj
pionek, np. nakrętkę 

po wodzie 

mineralnej. 

Postaw pionek na polu z wróblem. Skacz pionkiem 
co drugie pole i licz, ile zbierzesz ziarenek pszenicy.

ODPOWIEDŹ: 7 ziarenek pszenicy.
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Sowa 
mądra głowa
Kto spośród graczy zostanie sow  m dr  g ow

talię kart z obrazkami 
związanymi z lasem, 
przepaski na głowę 
(z materiału lub papie-
ru), żetony (np. szyszki 
lub żołędzie), przyrząd 
do odmierzania cza-
su (klepsydrę, stoper, 
zegarek). 

przygotuj

Usi dźcie w kręgu. Rozdaj uczestnikom 
zabawy po 5 żetonów. 

Po óż na środku talię kart obrazkami do do u. 

Niech każdy weźmie jedn  kartę i  umocuje 
j  na swoim czole wykorzystuj c przepaskę , 
nie ogl daj c jej. 

Kolejno starajcie się odgadn , co jest na 
przymocowanych do Waszych czó  kartach. 

Rozpoczyna się odliczanie na przyk ad 1 
minuta  w tym czasie osoba zgaduj ca 
zadaje pytania, na które reszta uczestników 
zabawy odpowiada TAK lub NIE. 

Jeżeli graczowi uda się zgadn , 
co przedstawia jego obrazek, zdejmuje 
go z czo a, oddaje jeden żeton, bierze 
now  kartę. Jeśli nie zgadnie, czeka 
na swoj  kolej, by dalej móc pyta . 

Wszyscy gracze staraj  się po kolei odgadn , 
co przedstawiaj  ich obrazki. 

czas na zabaw

przykładowe pytania

ostatnie pytanie rozwiązujące zagadk   kim jeste

1

2

3

4

5

6

7

ygrywa ten, kto najszybciej 
pozb dzie si  żeton w.

zy jestem 
ro liną

zy jestem 
ssakiem

zy jestem 
zwierz ciem

zy jestem 
drapieżnikiem zy lubi  

kąpiele 
w błocie  

nie

nie

tak

tak

tak,
jeste

tak

zy jestem 
dzikiem
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Papierowy borsuk
Borsuk jest tak charakterystycznym zwierzęciem, że trudno go 
pomyli  z innym gatunkiem. Tym, co go szczególnie wyróżnia, 
s  czarno bia e pasy na g owie. Wykonaj borsuka z papieru. 

rolkę po papierze 
toaletowym, blok 
rysunkowy, farby, 
pędzelek, pisaki, 
klej, nożyczki. 

przygotuj

Naszkicuj fragmenty borsuka na kartce z bloku. 
Pomaluj go farbami zgodnie z rysunkiem.

Po wyschnięciu czarnym  amastrem podkreśl 
szczegó y. Wytnij wszystkie elementy Twojego 
borsuka. 

Szary prostok t to tu ów borsuka pokryty sztywn  
sierści . Posmaruj go z jednej strony klejem i owiń 
nim rolkę. 

Na tak przygotowany tu ów przyklej wycięty, 
nieco mniejszy czarny prostok t o zaokr glonych 
brzegach. To brzuch borsuka.

Do grzbietu i brzucha borsuka przyklej g owę, 
poniżej apy przednie, z boku krótki ogon 
i na dole tylne apy. 

ykonanie
1

2

3

4

5
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Zając królikowi nierówny 
Czy wiesz, że w Polsce występuj  trzy gatunki zwierz t, które atwo pomyli  
Wykonaj pracę plastyczn , która pozwoli dobrze je pozna . 

5 rolek po papierze 
toaletowym, 
klej, nożyczki, 
czarny fl amaster, 
taśmę klejącą, 
korektor, 
białą farbę plakatową. 

przygotuj

czas na zabaw
1

2

3

królik zając szarak

zając bielak 

Zadanie wykonane. 
zy znasz już nazwy 
tych zwierzak w  

Pomaluj na bia o 2 rolki po papierze 
toaletowym. Poczekaj, aż farba wyschnie.

Sp aszcz jedn  rolkę papieru niepomalowanego 
surowego  i jedn  pomalowan  na bia o. 

Potnij je na paski szerokości od 0,5 do 1 cm. 

Na rolce bia ej i dwóch niepomalowanych w części 
górnej narysuj pyszczek zwierzaka wed ug wzoru. 

Od jednej rolki niepomalowanej na dole odetnij 2 cm. 

Sklej po dwa pierścienie apy  razem i przymocuj 
od środka taśm  klej c  do rolki na dole. 
Nie pomyl kolorów. 

Na górze doklej uszy. Ale uwaga, na bia ych uszach 
domaluj  amastrem czarny brzeg, a na jednych 
niepomalowanych  czarne zakończenie. 

Do najniższej rolki doklej uszy bez czarnego zakończenia , 
chowaj c je do po owy. Do dwóch wyższych rolek doklej 
uszy tak, aby wystawa y jak najwięcej.
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Będ c na wycieczce w lesie, zbierz kilka cienkich ga zek i zabierz je ze sob . 

Pomysłowe patyki 

Patyki potnij na 
kawa ki równe 
wysokości rolki. 

Zwi ż ostatni patyk 
z pierwszym. Czy rolka 
papieru mieści się 
wewn trz  

Po óż zrobion  konstrukcję na wodzie, czy utonę a  
Co Ci ona przypomina  Co się stanie z tratw , gdy 
posadzisz na niej ludzika zrobionego z żo ędzi i zapa ek

Pomaluj szyszki na srebrny kolor. Na święta Bożego 
Narodzenia umieś  w podstawce wykonanej np. 
z drewnianego kr żka szyszkę. Możesz zrobi  więcej 
takich dekoracji świ tecznych i ustawi  je obok siebie.

W dwóch miejscach 
oko o 1 cm od końców 
patyka zawi ż mocno 
sznurek. Następnie 
przywi zuj kolejne patyki. 

Pomaluj końce patyków 
z jednej strony na bia o, 
z drugiej na zielono 
i zawi ż wst żkę. 

pomysł  ykonanie pomysł  ykonanie

1 A

3 C

2 B

Zobaczysz,
 co w domu 

można z nich
 zrobi . 

Pomaluj końce patyków 

około 20 patyków, 
sznurek, rolkę po 
papierze toaletowym, 
farby, szyszki.

przygotuj
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Lubisz zabawy zręcznościowe  Jeżeli tak, to zadanie jest dla Ciebie. Z wycieczki do lasu przywieź kilka dużych liści buka, dębu, 
szyszkę sosny. Przygotuj butelkę po napoju. 

Szyszkołapka 
i pojemnik na kredki

opro  
o pomoc osob  

dorosłą. 

małą plastikową 
butelkę po napoju, 
sznurek (1 metr), liście 
(około 8 szt.), klej 
biurowy lub wikol, 
szyszkę sosny, 
nóż lub nożyczki. 

przygotuj

Przetnij pod opiek  
osoby doros ej  
butelkę tak jak na 
rysunku . 

Z odciętej dolnej części  butelki zrób pojemnik na 
kredki i inne przybory szkolne. Najpierw w óż liście 
pojedynczo pomiędzy kartki gazety i przyciśnij je 
mocno grub  ksi żk . Za dwa dni prze óż liście do 
suchej gazety i susz jeszcze przez kilka dni.

Do butelki przyklej wysuszone liście 
i przewi ż adnie sznurkiem. 

Do szyjki przymocuj 
sznurek oko o 50 cm , 
a na drugim jego końcu 
przywi ż szyszkę. 

ykonanie szyszkołapki wykonanie pojemnika

1 A

Gotowe. Trzymaj szyszko apkę za szyjkę i spróbuj, 
podrzucaj c szyszkę do góry, z apa  j  do kielicha 
utworzonego z butelki. Czy wiesz, że pomys  tej gry 
zręcznościowej pochodzi z Boliwii  Zabawka nazywa się 
enchoque czyt. enczioke , czyli kulo apka. 

3

B

2
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Podczas pobytu w lesie nazbieraj leśnych skarbów. 
Po powrocie do domu wykorzystaj je do wykonania kryszta owej  ozdoby. 

„Kryształowa” ozdoba 

pojemnik na lód, 
talerz, sznurek,
nożyczki, leśne 
skarby (np. kora, 
patyk, nasiona, 
owoce, liście)

przygotuj

 owie  „kryształową” 
ozdob  za oknem  

poruszana przez wiatr 
b dzie atrakcyjną 
zimową dekoracją.

Leśne skarby w óż do poszczególnych komór 
pojemnika na lód. 

Nape nij pojemnik wod . Zwró  uwagę na to, 
aby sznurek i leśne skarby by y zanurzone. 

Ustaw pojemnik na talerzu. Wszystkie komory 
pojemnika po cz kolorowym sznurkiem. 

Wystaw wszystko na zewn trz. Gdy woda 
zamarznie, ostrożnie wyjmij lodowe kostki 
z komór pojemnika. 

ykonanie
1

3

2

4

Ustaw pojemnik na talerzu. Wszystkie komory 

by mogła wisie  
za oknem, 

niezb dna jest
 mro na pogoda. 
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Zima w życiu zwierząt
Mroźna i śnieżna zima to trudny czas dla dzikich zwierz t. Gruba warstwa śniegu i lód utrudniaj  im dostęp do pokarmu 
i wody. Dlatego leśnicy wspólnie z myśliwymi pomagaj  leśnym zwierzętom przetrwa  zimę. Karmę podaj  w sta ych punktach 
dokarmiania, takich jak paśniki i buchtowiska. Soczysta karma  buraki, marchew, ziemniaki oraz jab ka  pozwala zwierzętom 
uzupe ni  braki wody w organizmie. Przed niedostatkiem minera ów chroni  je lizawki, czyli drewniane s upki z kostk  soli 
umieszczon  na szczycie.

om ż jeleniowi 
znale  drog  

do pa nika 
i lizawki.
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zamaluj 
gwiazdki skończonychzadań lub ulubionych 

gier w lesie.

Spis treści – Zima – las
las

: Kłuje, czy nie kłuje? Hanna Będkowska str. 53 

: Poszukiwacze dzieł sztuki Alicja Fischer str. 54 

: Ptaki przy karmniku Arkadiusz Mańczyk str. 55

: Ścieżka słonecznych plam Magdalena Kuś str. 56

: Pamiątki po urodzinach Karolina Prange str. 57

: Gdzie „mieszkają” dziuplaki? Aneta Szarlik-Fac str. 58

: Poszukiwacze śladów i tropów Arkadiusz Mańczyk Str. 59

: Ćwiczenia z kijem Grażyna Głuch str. 60

: Wyścig szyszek Alicja Fischer str. 61

: Zamieniam się w… Aneta Szarlik-Fac str. 62

: Jak wysokie jest to drzewo? Izabela Randak str. 63

: Czyj to trop? Hanna Kępczyńska str. 64

: A co dzik na to? Izabela Randak str. 65

: Dziuple do wynajęcia Hanna Kępczyńska str. 66

: Nie wszystkie liście opadają Hanna Będkowska str. 67

: Skakanka – rozgrzewka Hanna Kępczyńska str. 68

: Zimowy mech Hanna Będkowska str. 69

: Leśne stado Jolanta Gaczyńska str. 70

: Kret prawdę ci powie Hanna Będkowska str. 71

: Ćwiczenia z szalikiem Grażyna Głuch str. 72

: Co zimą kwitnie? Hanna Będkowska str. 73

: Śnieżny ktoś, czyli łoś! Grażyna Głuch str. 74

: Jestem pomnikiem Barbara Czołnik str. 75

: Gra w zielone Hanna Będkowska str. 76

: Wilczy berek Barbara Czołnik str. 77

: Jak dokładnie mierzysz krokami? Paweł Kosin str. 78

: Twarze drzew Magdalena Kuś str. 79

: Sowy lecą na łowy Alicja Fisher str. 80 

: Niewidzialne zwierzęta Magdalena Kuś str. 81 

: Tropy Martyna Śliwińska-Siuśta str. 82

: Przysmaki jelenia Joanna Zalejska str. 83

: Ptasia rywalizacja Karolina Ziółkowska str. 84

: A ja rosnę Joanna Zalejska str. 85

: Leśna piłka Karolina Ziółkowska str. 86

: Krogulcze łowy Patryk Ortell str. 87

: Skojarzenia Patryk Ortell str. 88

: Nie jestem sam Joanna Zalejska str. 89

: Laska podróżnika Hanna Będkowska str. 90 

: Leśna wspólnota Hanna Będkowska str. 91

: Ile drzew rośnie w lesie? Hanna Będkowska str. 92

: Kto znajdzie najwyższe drzewo? Hanna Będkowska str. 93 

: Oceń czystość powietrza Hanna Będkowska str. 94 

: Przyjdź do mnie jak… Hanna Będkowska str. 95

: Kto tędy przechodził? Karolina Prange, Karolina Kapałka-Boratyńska str. 96
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podpisz, narysuj, pokoloruj

przeczytaj uważnie

przygotuj potrzebne rekwizyty

wykonaj wyjątkowe przedmioty

zadanie kulinarne

las
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Rozpoznawanie drzew iglastych z zas oniętymi oczami wcale 
nie jest takie trudne. Wystarczy zapamięta , że u sosny zwyczajnej 
ig y wyrastaj  po dwie, u jod y pospolitej s  p askie, u świerka s  
krótkie i bardzo k uj ce, natomiast modrzew ma krótkie, 
niek uj ce ig y, które gubi na zimę. 

Kłuje, czy nie kłuje? 

Zapro  do zabawy 
towarzysza 
wycieczki 
do lasu  

przygotujprzygotujgałązki: sosny, świerka, jodły, modrzewia. 

Zas oń oczy towarzyszowi wyprawy do lasu. 
Podawaj mu kolejno ga zki drzew iglastych. 
 Jego zadaniem jest rozpoznanie, z jakiego 
drzewa pochodz . 

czas na zabaw

sosna 
zwyczajna 

świerk 
pospolity 

jodła 
pospolita 

modrzew 
europejski 
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Poszukiwacze 
dzieł sztuki 
Cz owiek potrafi  by  wielkim artyst . Ale jeszcze większym 
jest sama natura. Odkryj jej dzie a  Zwró  uwagę na piękno 
przyrody  znajdź leśne dzie o sztuki i opraw je w ramkę. 
A może znajdziesz niezwyk e rzeźby  Uruchom wyobraźnię  

taśmę mierniczą 
(może być centymetr 
krawiecki), gałęzie. 

przygotuj

Wybierz miejsce, które szczególnie Ci się 
podoba, i wyznacz swoje dzie o sztuki , czyli 
obszar o wymiarach 1m  1m, charakteryzuj cy 
się czymś pięknym, ciekawym, niespotykanym.

Przy pomocy ga ęzi opraw  wybrane dzie o, 
tzn. u óż ramkę np. wokó  fragmentu 
śció ki. 

A może zamiast obrazu podoba Ci się niezwyk a 
rzeźba , czyli np. powalony pień lub krzew  

Przyjrzyj się jej dok adnie. 

czas na zabaw
1

2

3

okaż dzieło 
towarzyszom wycieczki 

do lasu  opowiedz, 
co jest w nim 
niezwykłego.
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Ptaki przy karmniku 
Zima to okres, w którym ptakom trudniej jest zdoby  pożywienie. Możemy im pomóc, wystawiaj c dla nich karmnik. 
Karmnik to także świetne miejsce do obserwacji skrzydlatych gości.

Stań w pewnej odleg ości od karmnika. 
Obserwuj ptaki, które do niego przylatuj . 
Najczęstszych gości przedstawiaj  poniższe 
ilustracje. 

Do tabeli wpisz datę obserwacji, gatunek ptaka, 
który uda o ci się zauważy  oraz liczbę osobników.

czas na zabaw
1

2

wyniki obserwacji:

data obserwacji liczba osobnikówgatunek

kowalik 

trznadel 

zięba

dzwoniec

mazurek
sikora 

bogatka 

sójka 

gil

dzięcioł 
duży

sikora 
modraszka 
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Ścieżka słonecznych plam 
Podczas wycieczki w s oneczny dzień wykonajcie ścieżkę s onecznych plam . 
Po jej przejściu każdy zobaczy szczegó y lasu wydobyte przez świat o. 

przygotuj
patyki i gałęzie. 

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 

wycieczki do lasu  

Rozejdźcie się po lesie, nie trac c ze sob  
kontaktu wzrokowego. 

Niech każda osoba znajdzie miejsce, 
z którego rozpościera się piękny widok. 
Zwró cie uwagę na s ońce przebijaj ce się 
przez korony drzew do wnętrza lasu. Może 
oświetla w aśnie jakiś ciekawy obiekt  

Niech każdy przygotuje z dostępnych wokó  
ga ęzi i patyków stanowisko obserwacyjne 
dla jednej osoby skierowane na interesuj cy 
widok. 

Niech każda osoba, za pomoc  strza ek 
u ożonych na ziemi z patyków, wyznaczy drogę 
do znajduj cego się najbliżej po prawej stronie 
stanowiska obserwacyjnego zbudowanego 
przez kolejn  osobę. Wszystkie stanowiska 
powinny znaleź  się na ścieżce i utworzy  pętlę.

Po skończeniu pracy wszyscy wędruj  po 
ścieżce s onecznych plam , przystaj c 

w wyznaczonych miejscach i obserwuj c to, 
na co pada s ońce. 

Wró cie w to miejsce o innej porze dnia 
i przejdźcie ścieżk  ponownie. Czy las wygl da 
tak samo

czas na zabaw
1

2

3

4

5

6
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Pamiątki po urodzinach 
W śnieżny zimowy dzień wybierz się z rodzin  i przyjació mi do lasu. Jak już wiecie z poprzednich leśnych zabaw, 
wiek drzewa można obliczy  na podstawie liczby s oi w przekroju pnia. Poszukajcie pozosta ości po jak najstarszym drzewie.

Niech każdy z was spróbuje odnaleź  
pod śniegiem pniak po ściętym drzewie 
lub k odę drewna. 

Zsypcie z nich śnieg i przyjrzyjcie się przekrojowi 
pniaka lub k ody. Policzcie, ile ma s oi.

Wygrywa ten, kto znajdzie pozosta oś  po 
najstarszym drzewie.

czas na zabaw
1

2

3

To drzewo miało 12 lat.
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Gdzie „mieszkają” 
dziuplaki? 
Gra polega na znalezieniu jak największej liczby budek lęgowych dla 
ptaków. Leśnicy wieszaj  budki na drzewach, ponieważ w lasach jest 
zbyt ma o starych dziuplastych drzew, w których ptaki mog yby się 
rozmnaża . 

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 

wycieczki do lasu  

Spaceruj c po lesie, wypatrujcie 
budek lęgowych. Wygrywa osoba, 
która zauważy ich najwięcej. 

czas na zabaw
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Spaceruj c po lesie, możesz napotka  tropy i ślady pozostawione przez zwierzęta w nim mieszkaj ce. Mog  to by  np. ich 
odchody, poroża, gniazda. W ich nazwaniu pomog  Ci przedstawione rysunki. Po zaobserwowaniu w lesie jakiegoś śladu, 
spróbuj odgadn , które zwierzę je pozostawi o.

Poszukiwacze śladów i tropów 
ODPOWIEDZI: 1–wiewiórka, 2–bóbr, 3–dzięcioł, 4–jeleń, 5–lis, 6–kozioł, 7–dzik, 8–dzięcioł, 9–jeleń, 10–mrowisko, 11–sarna, 12–zając

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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Czy wiesz, że leśne powietrze zawiera nawet 1000 razy mniej substancji szkodliwych dla zdrowia niż powietrze 
w pobliżu dużych miast  Gdy zmarzniecie podczas zimowego spaceru po lesie, wykonajcie kilka wiczeń z kijem. 

Ćwiczenia z kijem 

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 

wycieczki do lasu  

przygotujprzygotuj
kije (długość 

80–100 cm). 

Zr bcie kr tką rozgrzewk . 
ykonajcie kilka wdech w i wydech w. 

ozpocznijcie wiczenia, 
każde powtarzajcie po  razy.

Ustawcie się w kręgu w bezpiecznej 
odleg ości od siebie i, trzymaj c kije 
za oba końce, wykonujcie sk ony 
tu owia w trzech etapach: wyprost 
z kijem nad g ow , zatrzymanie 
tu owia pod k tem prostym, 
sk on do stóp.

Przek adajcie kije raz pod praw , 
raz pod lew  nog .

Trzymajcie kije przed sob  
w wyprostowanych rękach i zróbcie 
5 przysiadów.

Stańcie w parach ty em do siebie 
i podawajcie sobie kij raz nad g ow , 
raz pomiędzy nogami.

Stańcie ponownie w kręgu 
i na komendę, podawajcie sobie 
jeden kij najpierw w praw , a potem 
w lew  stronę.

1

2

3

4

5

każde powtarzajcie po  razy.
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Wyścig szyszek 
Zdarza się, że przebywasz w lesie w dużej grupie dzieci  
Zaproponuj koleżankom i kolegom grę wyścig szyszek . 

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 

wycieczki do lasu  

Niech każdy weźmie do ręki jedn  szyszkę.  
Podzielcie się na 5-osobowe grupy. Grupy staj  
obok siebie. 

Pierwsza osoba z każdej grupy wykonuje 
rzut. Kolejna osoba wędruje na miejsce, gdzie 
wyl dowa a pierwsza szyszka i oddaje następny 
rzut. Szyszkami rzucaj  wszystkie dzieci po kolei, 
wygrywa drużyna, której uda o się pokona  
największ  odleg oś . 

czas na zabaw
1

2
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Zamieniam się w… 
Zaproponuj zabawę w odgrywanie ról zwierz t. 

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 

wycieczki do lasu  
Ubierzcie się ciep o, najlepiej 
w nieprzemakalne kombinezony. 

Każdy kolejno wymienia nazwę 
zwierzęcia i mówi, co ono robi. 
Pozosta e osoby wcielaj  się w jego rolę. 

rzykład  
• Sarna szuka pożywienia. 
• Dzik buchtuje. 
• Wydra zjeżdża z górki na brzuchu. 
• Wiewiórka przeskakuje z drzewa na drzewo. 
• Bielik leci na polowanie. 

Po powrocie do domu poczytajcie wspólnie 
o zwyczajach zwierz t, w których role się 
wcieliliście.  Zastanówcie się, czy poprawnie 
odegraliście zwierzęta.

czas na zabaw
1

2

3

czas na zabawczas na zabaw

Wiewiórka przeskakuje z drzewa na drzewo. 
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Jak wysokie 
 jest to drzewo?
Zmierz wysokoś  drzewa. Najbardziej nadaj  się do tego te 
rosn ce na polanie, zrębie lub na skraju lasu. 
Wówczas w zasięgu wzroku jest ca e drzewo. 

przygotujprzygotujołówek,  kartkę, taśmę mierniczą.

Stwórz trzyosobowy zespó : jedna osoba 
staje przy pniu drzewa, druga mierzy, trzecia notuje 
i wykonuje obliczenia. 

ieruj pracą zespołu  
Najpierw należy zmierzy  wzrost wytypowanej 
osoby, ustawiaj c j  przy pniu drzewa i zaznaczaj c 
punkt, do którego sięga czubek jej g owy.

Następnie  osoba ta staje przy pniu drzewa, którego 
wysokoś  chcemy zmierzy . Pozosta a częś  
zespo u oddala się na tak  odleg oś , by widzie  
ca e drzewo od podstawy aż po czubek korony. 

Osoba mierz ca trzyma w wyci gniętej ręce o ówek. 
Zaznacza na nim wysokoś  osoby stoj cej pod 
drzewem. 

Staraj c się zrobi  to jak najdok adniej, mierzy, ile razy 
zaznaczony odcinek mieści się w wysokości drzewa. 

Osoba notuj ca zapisuje wynik i oblicza wysokoś  
drzewa, mnoż c wzrost osoby przez liczbę 
odcinków. 

czas na zabaw

1

2

3

4

5

Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  
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Czyj to trop? 
W czasie spaceru zaobserwuj odciśnięte tropy na śniegu. 
Rozpoznaj je, wykorzystuj c poniższe rysunki. 

Dlaczego jeden trop jest taki duży, a inny ma y  
Po co niektórym zwierzętom pazury, a innym 
twarde poduszeczki na apach  

orozmawiaj z towarzyszami wyprawy o tropach  

Zapisz nazwy gatunk w zwierząt, 
kt rych tropy udało i si  zaobserwowa  kt rych tropy udało i si  zaobserwowa  

niedźwiedź łasicawilk

sarna

lis

łoś

borsuk

jeleń dzik zając
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A co dzik na to? 
Pozostawianie w lesie śmieci jest groźne dla dzikich zwierz t. 
Na przyk ad owady wchodz  do butelek po s odkich napojach 
i nie potrafi  z nich wyjś . Z kolei  większe zwierzęta mog  
znaleź  w śció ce papierki po jedzeniu i s odyczach. Jak 
myślisz, co z nimi zrobi

przygotujprzygotuj papierek po batonie czekoladowym.

Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  

PRAWIDŁOWY WIOSE – Dziki zjedzą papierek pachnący czekoladą, a jest to dla nich grone.

Zainicjuj zabawę. Podczas leśnej wycieczki umów 
się z koleżankami kolegami, że wcielicie się 
w dziki. Przypomnijcie sobie, jakie wydaj  dźwięki 
żeruj c mlaskaj  i chrupi . 

Zatrzymajcie się w dogodnym miejscu  na ziemi 
po óżcie papierek po batonie czekoladowym. 

Razem z kilkoma koleżankami i kolegami 
przechadzajcie się przed pozosta ymi osobami. 
G ośno chrumkaj c i mlaskaj c, prowadźcie 
dzicz  rozmowę na dowolny temat zwi zany 
z lasem. Nagle zatrzymajcie się przed 
papierkiem. W chajcie go, obracajcie w d oniach, 
pytajcie, co jako dziki możecie z nim zrobi .

Osoby przygl daj ce się scence musz  zgadn , 
czy dziki zjedz  papierek, czy nie. 

czas na zabaw
1

2

3

4
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Dziuple 
do wynajęcia 
Opowiedz towarzyszom wyprawy do lasu o tym, że dziuple 
s  w lesie bardzo potrzebne. Korzystaj  z nich m.in. ptaki, 
nietoperze, wiewiórki, kuny leśne czy owady, takie jak osy 
i szerszenie. 

Każdy oprócz osoby prowadz cej zabawę  
rysuje patykiem na śniegu lub jeśli go nie ma 
 na ubitej ziemi  okr g o średnicy ok. 1 metra. 

Ko a to dziuple  każdy uczestnik zabawy 
zajmuje jedn , wchodz c do środka.  

Osoba prowadz ca zabawę zadaje pytanie: 

       zy jest dziupla do wynaj cia  
Wszyscy odpowiadaj   Tak , po czym wybiegaj  
na zewn trz i szybko staraj  się zamieni  z kimś 
na domek. Ty także starasz się zaj  dziuplę. 

Osoba, której nie uda o się zaj  dziupli, zadaje 
ponownie to samo pytanie.  

Przy kolejnej zamianie domków ma ona szansę 
zaj  któryś z nich. 

czas na zabaw
1

2

3

4

5

Zabawa trwa tak długo, jak długo 
macie na to ochot .

czas na zabaw
Zapro  do zabawy 

wszystkich towarzyszy
 wycieczki do lasu  
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Nie wszystkie 
liście opadają 
Często przy opisach różnych gatunków drzew znaleź  
można informację, że liście opadaj  na zimę. Czy dotyczy to 
wszystkich liści  Sprawdź to podczas wyprawy do lasu. 

Podczas wyprawy do lasu obserwuj drzewa 
liściaste  czy wszystkie liście opad y  

Kto pierwszy dostrzeże wisz ce liście na dębach, 
bukach i grabach  Może zauważycie liście, które 
nie opad y z innych gatunków drzew  

czas na zabaw
1

2

aszkicuj li cie i postaraj si  okre li , jaki to gatunek 
drzewa. 
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Skakanka – 
rozgrzewka 
Las jest środowiskiem życia wielu różnych 
organizmów: roślin, zwierz t, grzybów, protistów 
i bakterii. Zaproponuj towarzyszom wycieczki 
do lasu ponazywanie ich. do lasu ponazywanie ich. 

przygotujprzygotuj
skakankę.

Trzymaj skakankę za jeden jej koniec i krę  ni  
wolno, nisko nad ziemi . 

Pozosta e osoby stoj  wokó  i przeskakuj  nad sznurem, 
wymieniaj c jednocześnie nazwę leśnego organizmu. 

Osoba, która przeskoczy, ale nie poda nazwy albo 
dotknie skakanki, zaczyna ni  kręci . 

czas na zabaw
1

2

3
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Mchy s  w lesie magazynami wody. Mog  j  gromadzi  
w komórkach oraz między listkami i odyżkami. Dzięki temu, 
że tworz  zwarte darnie, woda nie wyparowuje zbyt szybko. 
Jeśli temperatura na zewn trz wynosi 0 C lub powyżej, 
znajdź w lesie kilka gatunków mchów i sprawdź, czy w tym 
samym stopniu s  nas czone wod . 

Zimowy mech 
Przy poszczególnych gatunkach mchów wykonaj 
doświadczenie. Roz óż na każdej darni chusteczkę 
jednorazow , delikatnie naciśnij i oceń, która 
zgromadzi a najwięcej wody.  

czas na zabaw

zy wszystkie są 
nasączone wodą 

w r wnym stopniu

przygotujprzygotujchusteczki jednorazowe. 

Przy poszczególnych gatunkach mchów wykonaj 
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Leśne 
stado 
Zima jest trudnym czasem dla zwierz t mieszkaj cych w 
lesie. Czy wiesz, jak sobie z tym radz  Często np. zbieraj  
się w stada, w których atwiej przetrwa . Zaproponuj zabawę 
ruchow  leśne stado . 

Wszyscy biegaj  swobodnie. Wypowiadaj kolejno 
wyrazy d onie , stopy , plecy , a wszyscy na 
Twoje has o przyklejaj  się  wymienion  części  
cia a do drugiej osoby.

czas na zabaw

Zapro  do zabawy 
wszystkich towarzyszy

 wycieczki do lasu  

Wszyscy biegaj  swobodnie. Wypowiadaj kolejno 
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Kret prawdę 
ci powie 
Znawcy i mi ośnicy przyrody potrafi  prognozowa  pogodę 
na podstawie zachowania zwierz t. Na przyk ad jaskó ki 
lataj ce nisko nad ziemi  zapowiadaj  deszcz. Z kolei o tym, 
czy będzie przymrozek, możemy wnioskowa  z zachowania 
kreta. Wiele można się dowiedzie , obserwuj c jego kopce. 
Nie pojawiaj  się nowe, gdy ma przyjś  och odzenie, 
ponieważ krety schodz  g ębiej pod ziemię w poszukiwaniu 
swojego przysmaku, czyli dżdżownic. 

Zaproś opiekunów na wyprawę do lasu, 
najlepiej podczas odwilży. Kto pierwszy zauważy 
świeże krecie kopce  

Wyjaśnij towarzyszom spaceru, że obserwowane 
zim  świeże kopce świadcz  o tym, iż w ci gu 
najbliższych dni nie nast pi och odzenie. 

czas na zabaw
1

2

Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  
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Ćwiczenia 
z szalikiem 
Ruch w lesie to zdrowie. Zaproponuj towarzyszom 
wycieczki gimnastykę. Zostań ich trenerem  

Rozpocznijcie zabawę od szybkiego marszu, 
podnoście wysoko kolana.

Zatrzymajcie się, wyjmijcie szaliki. Stańcie w rozkroku 
i unieście szaliki nad g owy. Trzymaj c je obur cz, 
wykonujcie sk ony tu owia na boki  raz w prawo, 
raz w lewo. Pog ębiajcie sk ony.

Idźcie dalej. W dogodnym miejscu zatrzymajcie się 
i dobierzcie w pary. Stańcie w parach w ma ej odleg ości 
od siebie. Osoba stoj ca z przodu podaje jeden koniec 
szalika ponad swoj  g ow  osobie stoj cej z ty u. Pi ujecie  
szalikiem drewno, wykonuj c wymachy do przodu i do ty u, 
a osoba stoj ca z ty u dodatkowo w górę i w dó .

Maszerujcie. Na następnym postoju wyci gnijcie ręce przed 
siebie i mocno rozci gnijcie szaliki. Podnoście na przemian 
nogi jak najwyżej, aby dotkn  szalików.  

Po krótkim marszu w parach stańcie twarzami do siebie. 
Zetknijcie się czubkami stóp. Chwy cie szaliki w części 
środkowej. Naci gnijcie je mocno i powoli przesuwajcie 
d onie na końce szalików. Wasze tu owie oddalaj  się 
od siebie. Powró cie do pozycji wyjściowej. Powtarzajcie 
wiczenie. Nie wolno puści  szalików

Niech dwie osoby trzymaj  na wysokości klatki piersiowej 
jeden szalik.  Wszyscy uczestnicy przechodz  pod nim 
pojedynczo. 

Unieście szaliki wysoko nad g owę,  mocno je naprężaj c. 
Wykonajcie kilka sk onów, dotykaj c szalikami stóp.

Dobierzcie się w pary. Zwi żcie dwa szaliki, niech każdy 
z apie za swój koniec. Nie puszczaj c szalików, jednocześnie 
obracajcie się wokó  w asnej osi, aż spotkacie się pośrodku. 

Wracajcie, biegn c z szalikami powiewaj cymi nad g ow . 

czas na wiczenia
1

2

3

4

5
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9
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Co zimą kwitnie? 
Zim  rośliny s  uśpione. Jednak im bliżej wiosny, tym więcej 
gatunków zaczyna kwitn . Nazywa się je zwiastunami 
wiosny. Poszukaj ich podczas zimowej wędrówki przez las 
i przyjrzyj się im dok adnie. 

Zaproś pod koniec zimy opiekunów na 
spacer do lasu w poszukiwaniu pierwszych 
oznak wiosny.

Kto pierwszy wytropi kwitn ce rośliny 
przedstawione na rysunkach poniżej 
kwitn  już w lutym  

A może zauważycie jeszcze inne kwitn ce 
rośliny, których nie ma na rysunkach  
Postarajcie się ustali  ich nazwy.

czas na zabaw
1

2

3

dereń właściwy śnieżyca wiosenna

śnieżyczka przebiśnieg wawrzynek wilczełyko leszczyna pospolita

kwiat żeński

orzech laskowy

kwiat męski

z tego kwiatu 
powstanie owoc.

Zaproś pod koniec zimy opiekunów na 
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Śnieżny ktoś, czyli łoś! 
Znajdź miejsce pokryte śniegiem, piaszczyste lub kawa ek ubitej ziemi. 
Postępuj zgodnie z instrukcj  i wykonaj osia. 

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 
wycieczki 
do lasu

przygotujpatyk.

Po óż na śniegu lew  rękę ręka skierowana w prawo, 
a kciuk do do u  i odciśnij j  lub obrysuj patykiem, 
gdy nie ma śniegu . Jeżeli odciskasz d oń na śniegu, 
rób to w rękawiczkach. Palce rozchyl jak najszerzej. 

Pomiędzy d ońmi odciśnij poziomo u ożony  but. 
Wyg adź wzór podeszwy buta. 

Odciśnij lub odrysuj praw  d oń skierowan  w lewo, 
w odleg ości oko o 5 7 cm od odcisku d oni lewej 
d onie powinny się mocno odchyla  od siebie . D oń 

przy óż tak, żeby palce by y skierowane w stronę 
przeciwn  niż przy poprzednim odcisku.

Dorysuj oczy i uśmiech. Czy już wiesz, jaki to 
zwierz  To oś. Czy czegoś mu nie brakuje  
Tak, brakuje yżek, czyli uszu umieszczonych za 
porożem. Dorysuj je.

ykonanie
1

3

2

4
pr buj wypatrze  

ropy łosia na niegu. 

oże uda i si  
je wypatrzy  

Odciśnij lub odrysuj praw  d oń skierowan  w lewo, 

przygotuj
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Jestem 
pomnikiem 
Zastyganie w bezruchu to sposób wielu zwierz t na uniknięcie 
ataku drapieżnika. Przekonaj się, że nie jest to atwe. 

Wszyscy staj  w rzędzie na ścieżce, 
która jest miejscem startu.

Osoba prowadz ca zabawę wchodzi do lasu 
i oddala się o oko o 20 kroków, po czym 
zatrzymuje się pod drzewem. 

Kiedy odwraca się plecami, 
wszyscy ruszaj  w jej stronę.

Kiedy odwraca się twarz , każdy staje w miejscu 
niczym pomnik i musi wytrwa  nieruchomo 
przez oko o 10 sekund. Osoby, które się porusz , 
wracaj  na linię startu. 

Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze 
do mety. Wtedy przejmuje rolę osoby 
prowadz cej i zabawa toczy się dalej. 

czas na zabaw
1

2

3

4

5

Zapro  do gry 
wszystkich towarzyszy 

wycieczki do lasu  
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Gra w zielone 
Nie wszystkie rośliny gubi  na zimę liście lub zamieraj . 
Zielone ig y przez ca y rok utrzymuj  się na sosnach, 
świerkach i jod ach. Niektóre rośliny runa leśnego także 
pozostaj  zim  zielone. Wytrop je  

jeżyna fałdowana 

płonnik jałowcowaty

borówka brusznica  

szczawik zajęczy 

przylaszczka pospolita 

bluszcz pospolity 

Zaobserwuj zimozielone rośliny 
występuj ce na dnie lasu w warstwie runa. 

Czy uda Ci się zauważy  rośliny 
narysowane poniżej  

A może znajdziesz jeszcze inne gatunki  
Spróbuj ustali  ich nazwy. 

czas na zabaw
1

2

3
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Wilczy berek
Wilki najczęściej aktywne s  noc , jednak w spokojnych 
okolicach przeszukuj  swoje owiska także w ci gu dnia. 
Poluj  pojedynczo, parami lub zespo owo  w tzw. watahach. 
Zwierzęta te biegaj  szybko i s  wytrwa e. Ofi arę goni , aż 
opadnie z si  i wówczas j  atakuj . Wciel się w rolę wilka 
i zorganizuj polowanie. 

Wyobraźcie sobie, że w lesie, w którym żyje 
dużo zwierz t, pojawi  się wilk i chce je upolowa .
Wybierzcie spośród siebie wilka.  

Pozosta e osoby to zwierzęta leśne, takie jak 
sarna, daniel, mu  on, zaj c, dzik, kuna, żuraw, 
puchacz i s onka. Rozbiegaj  się po lesie, aby nie 
da  się z apa  wilkowi. 

Wilk goni zwierzęta. Gdy któregoś dotknie, 
zwierzę do cza do wilka i chwyta go za rękę.  
Kolejne dotknięte osoby również podaj  sobie 
ręce. Z apane osoby poluj  na pozosta ych 
wspólnie, tak jak wilcza wataha. 

czas na zabaw
1

2

3

ygrywa osoba, 
kt ra nie dała si  

złapa .

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 
wycieczki 

do lasu
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Jak dokładnie 
mierzysz 
krokami? 
Leśnicy często dokonuj  w lesie pomiarów. Mierz  między 
innymi d ugoś  ściętych drzew. Nie mog  tego robi  na 
oko  ani używa  jako miary kroków. Przekonaj się, dlaczego. 

Leśnicy często dokonuj  w lesie pomiarów. Mierz  między 
innymi d ugoś  ściętych drzew. Nie mog  tego robi  na 
oko  ani używa  jako miary kroków. Przekonaj się, dlaczego. 

przygotujprzygotuj
taśmę mierniczą 

(15 metrów). Narysuj na leśnej drodze linię. Dwie osoby 
odmierzaj   taśm  dok adnie 15 metrów od tej 
linii i zaznaczaj  punkt w sobie wiadomy sposób 
np. kor  lub patykami . Nie pokazuj  nikomu 

zaznaczonego miejsca.

Uczestnicy zabawy kolejno odmierzaj  krokami 
15 metrów i zatrzymuj  się. Przyjmijcie, że duży 
krok dziecka to pó  metra, a duży krok doros ego 
to metr.

Czy wszyscy znaleźli się w tym samym 
zaznaczonym wcześniej miejscu  Osoba najbliżej 
15. metra odmierzonego taśm  wygrywa. 

czas na zabaw
1

2

3

aki z tego wniosek
zy krokami można mierzy  dokładnie

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 
wycieczki 
do lasu

odmierzaj   taśm  dok adnie 15 metrów od tej 
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Wyobraź sobie, ze drzewa mog  mie  nastrój. Na drzewo 
wp ywaj  różne czynniki, dlatego może by  smutne lub 
weso e. Drzewo weso e to takie, któremu np. nie brakuje 
wody, oświetla je s ońce, latem lataj  wokó  niego pszczo y. 
Drzewo smutne jest np. uszkodzone przez wichurę, ma 
obdart  korę, rośnie przy ruchliwej trasie. Wybierz drzewo 
rosn ce w okolicy i zastanów się, czy  będzie raczej smutne 
czy weso e  Jak myślisz, jaka jest jego historia  

Twarze drzew 

Wybierz drzewo, które najbardziej Ci się podoba 
i postaraj się pozna  je jak najlepiej dotknij kory, 
obejmij je rękoma, poszukaj dziupli . 

Pomyśl, jak  historię mog o przeży  to drzewo 
od momentu, gdy by o nasionkiem do teraz. 
Postaraj się to odkry  dzięki uważnej obserwacji 
swojego  drzewa uszkodzona kora, mieszkańcy 

drzewa, ślady po z amaniach lub otarcia, ślady po 
piorunach . 

Ulep ze śniegu na korze drzewa jego twarz. 
Nak adaj warstwy śniegu tak, by utworzy y oblicze 
obrazuj ce historię drzewa, któr  wymyśli eś. 

Do wykonania szczegó ów twarzy drzewa użyj 
zebranych w lesie elementów leż cych w śció ce. 

Opowiedz towarzyszom leśnej wędrówki 
historię drzewa. 

Pozostaw wykonan  twarz na drzewie, 
by wędruj cy tędy ludzie również mogli j  
podziwia  i odczytywa  z niej inne historie. 

czas na zabaw
1

2

3

4

5

6

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 
wycieczki 
do lasu

Wybierz drzewo, które najbardziej Ci się podoba 
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Czy wiesz, że zim  wiele gatunków sów rozpoczyna 
okres godowy  Poznaj bliżej te fascynuj ce ptaki, 
dowiedz się, co robi  o danej porze dnia i nocy.

Sowy lecą 
na łowy 

Wyobraźcie sobie, że jesteście sowami. 
Poproś towarzyszy leśnej wycieczki, 
aby naśladowali twoje ruchy: 

czas na zabaw

Jest dzień, sowy śpią 
– ukucnijcie i zamknijcie oczy. 

Jest wieczór, sowy się budzą 
– wstańcie i rozglądajcie się. 

Jest noc, sowy polują 
– rozłóżcie ręce i „fruwajcie”. 

A teraz jest rano, rozpoczyna się 
nowy dzień. Sowy śpią 

– ukucnijcie i zamknijcie oczy.  

Sowy pohukują 
– naśladujcie ich głosy. 

1

2

3

4

5

czas na zabaw
Zapro  do zabawy 

wszystkich towarzyszy 
wycieczki do lasu  
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Niewidzialne 
zwierzęta
Dla naszych przodków umiejętnoś  czytania tropów 
i śladów pozostawianych przez zwierzęta by a 
warunkiem przetrwania. Sprawdź, kto z Twoich bliskich 
jest najlepszym tropicielem. 

tasiemki lub włóczki 
w tylu kolorach, 
ilu jest uczestników 
wycieczki, patyki 
długości ramienia 
(dla każdego 
uczestnika 
ok. 10 sztuk). 

przygotuj

Zawi żcie kokardki z tasiemki lub w óczki na swoich 
nadgarstkach. Każda osoba powinna mie  tasiemkę 
w innym kolorze. Następnie zawi żcie na końcach 
swoich patyków kokardki z tasiemki lub w óczki 
w wybranym kolorze. 

Stańcie w okręgu plecami do wewn trz. Następnie 
ruszcie prosto przed siebie  w ten sposób każda 
osoba będzie oddala a się od środka okręgu 
w innym kierunku. 

Podczas wędrówki uważnie szukajcie na swojej 
ścieżce śladów pozostawionych przez zwierzęta. 

Każdy odnaleziony ślad oznaczajcie, wbijaj c obok 
niego patyk z zawi zan  na końcu kokardk . 

Po przejściu 100 kroków cofnijcie się po swoich 
śladach, id c ty em do miejsca startu. Starajcie się 
w drodze powrotnej trafi a  w swoje ślady, u atwi to 
poruszanie się kolejnym osobom.

Po powrocie do miejsca, sk d rozpoczynaliście 
wędrówkę, wejdźcie na ścieżkę wytyczon  przez 
osobę stoj c  po prawej stronie.

Wędruj c t  ścieżk , obserwujcie zaznaczone na niej 
ślady. Jeżeli zauważycie jeszcze inne, nieoznaczone 
wcześniej, wbijcie obok nich swój patyk z kokardk . 

Powtarzajcie wędrówki, aż przejdziecie wszystkie 
ścieżki. Policzcie, kto odnalaz  najwięcej śladów. 
Postarajcie się wspólnie ustali , który mieszkaniec 
lasu móg  je zostawi . Po skończonej zabawie 
uprz tnijcie patyki. Zostawcie je w lesie, a kawa ki 
tasiemki lub w óczki zabierzcie ze sob .

czas na zabaw
1

2

3

4

5
7

6

8

Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  

Wędruj c t  ścieżk , obserwujcie zaznaczone na niej 
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Tropy 
Czy wiesz, jakie dzikie zwierzęta mieszkaj  w lasach  Gdy 
spadnie śnieg, pojawia się najlepsza okazja, żeby się tego 
dowiedzie . Zwierzęta zostawiaj  tropy  odbite na śniegu 
odciski ap. Poproś doros ych, by wybrali się z Tob  na 
zimowy spacer do lasu. Dowiesz się, jakie zwierzęta go 
zamieszkuj . 

aparat fotografi czny 
lub telefon tablet 
z funkcją robienia 
zdjęć, notes, ołówek, 
linijkę. 

przygotuj

W lesie znajdź tropy zwierz t. Zrób im zdjęcie. 
Zmierz ich d ugoś  i szerokoś  zapisz dane 
w notesie. 

Po powrocie do domu spróbuj ustali , jakie 
zwierzęta pozostawi y na śniegu zaobserwowane 
tropy. 

czas na zabaw
1

2

pisz poniżej nazwy gatunk w zwierząt, 
kt re pozostawiły tropy

trop lisa trop sarny

trop dzika trop jelenia

W lesie znajdź tropy zwierz t. Zrób im zdjęcie. 

pisz poniżej nazwy gatunk w zwierząt, 
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Przysmaki 
jelenia
Dowiedz się, co jedz  jelenie oraz jak się nazywaj  cz onkowie 
ich rodziny. Czy podczas wycieczki do lasu zwróciliście kiedyś 
uwagę, jak leśnicy zabezpieczaj  w lesie m ode drzewka 
przed zgryzaniem przez te zwierzęta

karteczki przedstawiające: 
pędy drzew i krzewów 
(np. sosna pospolita, brzoza 
brodawkowata, dąb szypuł-
kowy, leszczyna, kruszyna, 
malina), korę drzew, liście, 
owoce (np. borówka czar-
na, brusznica, bagienna), 
rośliny zielne (np. szczawik 
zajęczy, pszeniec, zawilec 
gajowy), trawy oraz kar-
teczki przedstawiające 
członków jeleniej rodziny 
wraz z ich nazwami. 

przygotuj
Podzielcie się na dwie równoliczne grupy. 
Wyznaczona osoba będzie prowadzi a zabawę, 
dlatego nie do cza do żadnej z grup. Jednej grupie 
prowadz cy rozdaje karteczki z fotografi ami 
pokarmu, drugiej grupie  karteczki z nazwami 
cz onków rodziny jeleni.

Prowadz cy wyznacza teren przeznaczony 
do zabawy. Jelenie  prosi, aby odesz y na bok 
i odwróci y się ty em.

Osoby, które dosta y karteczki z pokarmem, 
chowaj  je na wyznaczonej powierzchni, np. 
wieszaj  na drzewach, krzewach, k ad  w trawie. 
Nie należy ich zakopywa  ani bardzo szczelnie 
zakrywa .

Zadaniem jeleni  jest odnalezienie, 
w wyznaczonym przez prowadz cego czasie, 
jak największej liczby schowanych karteczek.

Po jednej rundzie grupy zamieniaj  się rolami. 
Na zakończenie przeanalizujcie, co jedz  jelenie. 
Kto z Was zapamięta  nazwy cz onków rodziny 
jeleni

czas na zabaw
1

2

3

5

6

Rekwizyty

290x205 -zima las.indd   83 27.10.2017   10:20:09



84

las
Ptasia 
rywalizacja
Niektóre ptaki, takie jak np. pe zacz leśny, czyżyk czyż , sójka, 
kowalik spędzaj  zimę w naszym kraju. To dla nich trudny 
okres, nie jest im bowiem atwo zdoby  pożywienie. 

zdjęcia ptaków 
(pełzacz leśny, czyżyk, 
sójka, kowalik),  
szyszki świerkowe, 
szyszeczki olszowe, 
żołędzie, bukiew.

przygotuj

Przyjrzyjcie się owocom drzew, nazwijcie je, 
znajdźcie różnice w ich wygl dzie. 

Jedna osoba ukrywa szyszki świerka, szyszeczki 
olszy, żo ędzie, bukiew. 

Pozosta e osoby losuj  karteczki ze zdjęciem ptaka 
i jego zimowym przysmakiem pe zacz leśny  
szyszki świerkowe, czyż  szyszki olszowe, sójka  
żo ędzie, kowalik  bukiew . 

Na sygna   gwizdka ptaki  rozpoczynaj  
poszukiwanie swoich ulubionych przysmaków. 
Na ponowny sygna  kończ  zbieranie.

czas na zabaw
1

2

3

4

ygrywa osoba ptak, kt ra zdob dzie najwi cej pokarmu, 
ponieważ b dzie w stanie przetrwa  zim .

Niektóre ptaki, takie jak np. pe zacz leśny, czyżyk czyż , sójka, 
kowalik spędzaj  zimę w naszym kraju. To dla nich trudny 
okres, nie jest im bowiem atwo zdoby  pożywienie. 

czas na zabawZapro  do zabawy 
wszystkich towarzyszy 

wycieczki do lasu  
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A ja rosnę
Jeśli podczas jesiennego lub zimowego spaceru po lesie 
zmarzniesz, możesz pobawi  się z pozosta ymi osobami 
w rosn ce drzewa. Przy okazji dowiesz się, co pomaga 
drzewom we wzroście, a co powoduje, że choruj , s abo 
rosn  lub zamieraj . 

Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  

Przygotuj karteczki z przyk adowymi opisami: 

rekwizyty

Rosnę na żyznej glebie.1

Leśnik obserwuje, 
czy nie ma szkodliwych owadów.czy nie ma szkodliwych owadów.

5

Moje pędy zjadła sarna.6

gradacja owadów9

Leśnik 
wykosił chwast.wykosił chwast.

3

Leśnik zabezpieczył 
mnie przed zwierzyną.

4

Pada deszcz.
2

pożar7
wichura8

Wybierzcie spośród siebie narratora. 
Narrator, korzystaj c z karteczek 
z przyk adowymi opisami, informuje, że 
uczestnicy zabawy będ  rośli na komendę, ale 
też o tym, że pojawi  się również komendy, po 
których nie będ  rosn . Po zdaniu zakończonym 
s owem rosnę   uczestnicy lekko się podnosz , 
a  po haśle nie rosnę   nie ruszaj  się albo 
mog  lekko się zniży .

Narrator prosi wszystkich uczestników zabawy, 
aby przykucnęli. Opowiada o tym, co się w lesie 
pozytywnego wydarzy o, kończ c zdania  
poleceniem rosnę  np. leśnik posadzi  nas 
na żyznej glebie . Opowiada też o różnych 
zagrożeniach np. o gradacji owadów lub 
szkodach spowodowanych przez zwierzynę , 
kończ c zdania poleceniem nie rosnę . 
Zdań  zakończonych poleceniem rosnę  musi 
by  zdecydowanie więcej  w przeciwnym razie 
zabawa będzie trwa a bardzo d ugo. 

Gdy wszyscy s  już wyprostowani  urośli 
w potężne drzewa, narrator prosi, aby stanęli 
w lekkim rozkroku na szerokoś  bioder  
i wyci gnęli ręce mocno w górę. Następnie, 
gdy s  już w tej pozycji i ca y czas wyci gaj  się 
w górę, narrator prosi, aby jeszcze wspięli się 
na palce. Gdy z api  równowagę, prosi, aby na 
chwilę zamknęli oczy i wytrwali w tej pozycji, 
aż skończy liczy  do dwudziestu. Można to 
wiczenie powtórzy . 

czas na zabaw
1

2

3
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Leśna piłka
Czy znacie lub potrafi cie przyporz dkowa  nazwy 
organizmów leśnych, które należ  do określonej grupy 
nadrzędnej np. drzew iglastych, liściastych, grzybów, 
owoców leśnych, zwierz t  

przygotuj
piłkę średniej 

wielkości.

Stańcie w kręgu na trawniku lub na pod odze. 
Jedna osoba wchodzi do środka ko a, rzuca 
pi kę do dowolnej osoby stoj cej w kręgu 
i jednocześnie g ośno wypowiada nazwę grupy 
nadrzędnej, np. drzewa iglaste.

Osoba, do której zosta a rzucona pi ka, jak 
najszybciej wymienia nazwę drzewa iglastego, 
np. sosny.

Jeżeli wymieni poprawnie nazwę drzewa, 
wówczas to ona staje w środku ko a i rzuca pi kę 
do innej osoby, wypowiadaj c g ośno nazwę 
grupy nadrzędnej, np. owoce leśne. 
Ten, kto udzieli b ędnej odpowiedzi, pozostaje 
w kręgu i gra dalej.

czas na zabaw
1

2

3

Zapro  do zabawy 
wszystkich 
towarzyszy 
wycieczki 
do lasu
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Krogulcze łowy
Zim  w lesie możecie zmarzn . Dlatego warto zabawi  się 
w krogulcze owy. 

Wybierzcie spośród siebie jednego 
lub dwa krogulce, reszta osób to sikory. 

Sikory biegaj , trzymaj c ca y czas jedn  rękę 
na plecach. 

Zadaniem krogulców jest umowne apanie 
sikor poprzez klepnięcie w rękę na plecach. 

Z apane ptaki kucaj , ale mog  zosta  uratowane 
przez inne sikory, także przez klepnięcie w rękę 
na plecach. 

Zabawa kończy się, gdy wszystkie sikory 
zostan  wy apane lub skończy się czas 
zaplanowany na zabawę.

zabaw
czas na

1

2

3

4

5

Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  
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Pograjcie w leśne skojarzenia  

Skojarzenia

Zapro  do zabawy 
wszystkich towarzyszy 

wycieczki do lasu  

Stańcie w kręgu. Pierwsza osoba wypowiada 
s owo zwi zane z lasem lub leśnictwem, 
np. szkó ka  i rzuca do kogoś pi kę.

Kolejna osoba podaje swoje skojarzenia np. 
nasionko, sadzenie, uprawa, m odnik  i rzuca pi kę 
do następnej osoby.

Osoba, która przez 3 sekundy nie będzie potrafi a 
poda  skojarzenia, odpada.

czas na zabaw

przykład 

przykład 

1

2

3

ygrywa ten, kto najdłużej pozostanie w grze.

szk łka
nasionko

sadzenie uprawa

dzik

rycie
mech szyszka

sosna
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Czy wiesz, że horoskopy wywodz  się z różnych kultur  
Horoskop celtycki bazuje na drzewach. Sprawdź, spod jakiego 
znaku jesteś

Nie jestem sam

planszę z horoskopem 
celtyckim (dostępny w 
Internecie) z doczepio-
nym sznurkiem – moż-
na ją zawiesić na gałę-
zi, jeśli zabawa będzie 
się odbywać w terenie; 
karteczki z rysunkami
zdjęciami drzew 
z horoskopu celtyckie-
go (możesz pod nazwą 
drzewa dodać krótki 
opis, wymienić cechy 
charakteru osoby spod 
tego znaku). 

przygotuj
Każdy uczestnik zabawy przypomina sobie swoj  
datę urodzenia i szuka w horoskopie celtyckim, 
jakim jest drzewem  informację tę niech zachowa 
na razie dla siebie. 

W lesie uczestnicy zabawy musz  znaleź  wśród 
siebie jak najwięcej osób spod tego samego znaku. 
Nie możecie jednak pyta  wprost, lecz zadajecie 
pytania typu: 

Czy jest to drzewo iglaste, czy liściaste  
Czy drzewo to ma bia  korę  
Czy jego owocem s  żo ędzie  
Czy pochodz  z niego oliwki  

Gdy znajdziesz kogoś spod tego samego znaku, 
czysz się z nim w parę. Następnie wspólnie 

zadajecie pytania  pozosta ym uczestnikom 
zabawy. Których drzew jest najwięcej

Teraz wspólnie zastanówcie się, czy cechy 
charakteru opisane pod Waszym znakiem 
horoskopu celtyckiego rzeczywiście do Was pasuj . 

czas na zabaw
1

3

2

4

Każdy uczestnik zabawy przypomina sobie swoj  
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Laska podróżnika 
Wędrowcy często robi  sobie z ga ęzi znalezionych na ziemi laski podróżne, które s  podpor  i pami tk  jednocześnie. 
Ozdabiaj  je różnymi elementami, np. kolorowymi chustami lub wst żeczkami, a także elementami przyrody ga zkami, 
piórami, szyszkami  przypominaj cymi w aścicielowi laski konkretne wydarzenia i towarzysz ce mu wrażenia. 

gałąź, różnokolorowe 
skrawki materiału, 
kawałki włóczki. 

przygotuj

W czasie wyprawy przyczepiaj do swojej laski 
różne cz stki przyrody oraz skrawki materia u 
i kawa ki w óczki. Wybieraj kolory odpowiadaj ce 
Twoim wrażeniom. 

Zabierz laskę podróżnika do domu  
będzie mi  pami tk  z wyprawy do lasu. 

ykonanie
1 2
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Leśna wspólnota 
Las jest systemem funkcjonuj cym jako ca oś . yj  w nim 
rośliny, grzyby, zwierzęta, protisty i bakterie. Tworz  
wielk  wspólnotę. Każdy organizm ma tu swoje miejsce 
i pe ni ważne funkcje. Każdy zależy od innych i sam na nich 
oddzia uje. Zaproponuj towarzyszom wycieczki zabawę leśna 
wspólnota . Zwró cie uwagę na to, że wszystkie elementy s  
ze sob  powi zane. Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  

kłębek włóczki, 
kartki z nazwami 
elementów środowiska 
(ożywionych – np. ryś 
i nieożywionych – np. 
promienie słońca). 

przygotuj
Każdy kolejno losuje kartkę z nazw  elementu 
środowiska. 

Uczestnicy zabawy szukaj  powi zań pomiędzy 
dwoma wylosowanymi elementami i kolejno 
rzucaj  do siebie k ębek w óczki  np. osoba 
z kartk  ryś  może rzuci  k ębek do osoby 
z kartk  promienie s ońca , ponieważ  rysie lubi  
wygrzewa  się w promieniach s ońca. 

Rzucaj c k ębek, uczestnicy nie wypuszczaj  z r k 
nitki. W ten sposób powstaje sie  zależności. 

1

2

3

czas na zabaw
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Ile drzew 
rośnie w lesie? 
W m odym lesie rośnie bardzo dużo drzew. W miarę 
up ywu czasu jest ich coraz mniej. Drzewa przyrastaj c 
na wysokoś  i gruboś , potrzebuj  coraz więcej przestrzeni. 
Dlatego osobniki s abe i chore ustępuj  miejsca zdrowym 
 w sposób naturalny lub w wyniku cię  przeprowadzanych 

przez leśników. 

Podczas leśnej wyprawy policz drzewa rosn ce na 
powierzchni 1 ha w dwóch drzewostanach  m odym 
i starym. Wartoś  ta waha się od 15 000 uprawa  
do 400 lub mniej dojrza y drzewostan . 

Pamiętaj o tym, że sta ym zakazem wstępu objęte 
s  m.in. uprawy leśne do 4 m wysokości. 

na wysokoś  i gruboś , potrzebuj  coraz więcej przestrzeni. 
Dlatego osobniki s abe i chore ustępuj  miejsca zdrowym 
 w sposób naturalny lub w wyniku cię  przeprowadzanych 

przez leśników. 

Podczas leśnej wyprawy policz drzewa rosn ce na 
powierzchni 1 ha w dwóch drzewostanach  m odym 
i starym. Wartoś  ta waha się od 15 000 uprawa  
do 400 lub mniej dojrza y drzewostan . 

Pamiętaj o tym, że sta ym zakazem wstępu objęte 
s  m.in. uprawy leśne do 4 m wysokości. 

opro  o pomoc 
osob  dorosłą. 

50-metrowy sznurek, 
patyk długości 1 metra. 

przygotuj
Poprowadź przez drzewostan 50-metrowy 
sznurek w linii prostej. 

Wyruszaj c z jednego końca, policz wszystkie 
drzewa znajduj ce się w odleg ości do 1 m 
na prawo od sznurka. Pomóż sobie, używaj c 
patyka metrowej d ugości. 

Wracaj c, policz drzewa znajduj ce się po 
przeciwnej stronie, również w takiej samej 
odleg ości. 

Oblicz ile drzew rośnie na powierzchni 1 ha. 
To niewykonalne  Ależ owszem, przeczytaj 
wyjaśnienie obok

1 ha  100 m  100 m  10 000 m2

Podczas zabawy zosta y policzone drzewa 
na powierzchni 50 m  2 m  100 m2.

100 m2 stanowi 1  hektara. 

Aby dowiedzie  się, ile drzew rośnie na 1 ha, 
należy policzon  liczbę pomnoży  przez 100. 

czas na zabaw

yja nienie  
1

2

3

4
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Najwyższymi drzewami rosn cymi w Polsce s  jod y w Beskidach i świerki w Puszczy Bia owieskiej. Dorastaj  do prawie 60 m. 
A jak wysokie s  drzewa w lesie, w którym przebywasz  Kto z uczestników wycieczki znajdzie najwyższe drzewo  

Kto znajdzie najwyższe drzewo? 

dwa patyki 
tej samej długości, 
taśmę mierniczą. 

przygotuj

Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  

Należy jeden patyk ustawi  poziomo pomiędzy 
oczami i skierowa  w stronę pnia drzewa. 

Drugi patyk powinien by  ustawiony pionowo 
i pod k tem prostym w stosunku do pierwszego. 

Cofaj c się lub zbliżaj c do drzewa, należy znaleź  
miejsce, w którym wierzcho ek drzewa i jego podstawa 
pokrywaj  się z końcami pionowego patyka. 

czas na zabaw
1

2

3 to z uczestnik w le nej wyprawy 
znalazł najwyższe drzewo

dległo  mi dzy osobą mierzącą 
a drzewem jest r wna wysoko ci drzewa.
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Oceń czystość 
powietrza 
Porosty s  bardzo dobrymi biowskaźnikami. 
Oznacza to, że dzięki nim możemy oceni  
poziom zanieczyszczenia powietrza. Największ  
wrażliwoś  na zanieczyszczenia wykazuj  
gatunki o plechach najsilniej rozbudowanych 
i najbardziej odstaj cych od pod oża. 

Oznacza to, że dzięki nim możemy oceni  
poziom zanieczyszczenia powietrza. Największ  
wrażliwoś  na zanieczyszczenia wykazuj  
gatunki o plechach najsilniej rozbudowanych 
i najbardziej odstaj cych od pod oża. 

Zapro  do zabawy 
wszystkich towarzyszy 

wycieczki do lasu  

Podczas leśnej wędrówki obserwujcie 
porosty rosn ce na drzewach liściastych. 

Notujcie, jakie formy porostów uda o 
się wam zaobserwowa . 

Pod koniec wędrówki oceńcie 
czystoś  powietrza.  

W miejscu o szczególnie zanieczyszczonym powietrzu 
porosty nie występują, natomiast tam, gdzie powietrze 
jest czyste, występują we wszystkich formach, także 
nitkowate. Im bardziej rozbudowana plecha rosnących 
w danym miejscu porostów, tym czystsze powietrze.

czas na zabaw

wskaz wka

1

2

3

skorupiasta 
(misecznica pospolita) 

listkowata 
(obrost gwiazdkowaty)

nitkowata 
(brodaczka kępkowa) 

łuseczkowata 
(paznokietnik ostrygowy)

krzaczkowata 
(mąklik otrębiasty)

wielopostaciowa 
(chrobotek strunowy)
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Przyjdź do mnie jak… 
Podczas wędrówki i odkrywania leśnych tajemnic znajdź chwilę na zabawę. 
Ta zaproponowana przez nas sprawi, że będzie dużo radości i śmiechu. 

Stań naprzeciwko towarzyszy leśnej wyprawy. 
Wyobraźcie sobie, że dzieli Was rzeczka, przez 
któr  przerzucono w sk  k adkę np. cienka 
ga ź . Może przejś  po niej tylko jedna osoba. 

Zawo aj j  po imieniu s owami np.: Przyjdź do 
mnie jak spadaj cy z drzewa liś .

Osoba, która przejdzie przez niby-mostek, wo a 
jedn  z tych, które pozosta y na drugim brzegu , 
np. Przyjdź do mnie jak dzik . 

czas na zabaw
1 3

2 awcie si , aż wszyscy przejdą na 
drugi brzeg rzeczki.

Zapro  do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do lasu  
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Kto tędy przechodził?
Podczas zimowej wyprawy do lasu zabaw się w detektywa. Na śniegu dostrzec można rozmaite ślady pozostawione 
przez zwierzęta, np. tropy, resztki jedzenia, ślady spa owania, zrzucone poroże, kuźnie dzięcio a, wyleżyska, 
magazyny zimowe bobra, zgryzy, buchtowiska dzika i wiele innych. 

Jelenie, daniele i sarny ściągają na przedwiośniu 
korę z drzew. Czynność ta nazywa się…. 

Dziki ryją glebę, aby wyciągnąć z niej larwy. 
To miejsce to…

Nazwa tego leśnego miejsca jest powiązana 
z kowalem. W tych otworach dzięcioły umieszczają 
szyszki, z których później wyciągają nasiona. 

Tak nazywa się miejsce, gdzie bóbr gromadzi 
zapasy na zimę

Jelenie, daniele i sarny ściągają na przedwiośniu 
korę z drzew. Czynność ta nazywa się…. 

Nazwa tego leśnego miejsca jest powiązana 
z kowalem. W tych otworach dzięcioły umieszczają 
szyszki, z których później wyciągają nasiona. 

pr buj uzupełni  
rymowanki, 

a nast pnie połącz 
zwierz  i jego lad 

z odpowiednim opisem. 

ODPOWIEDZI: spałowanie 1C, kunia dzięcioła 2A, magazyn zimowy 3B, buchtowisko 4D

1

2

3

4

A

B
C

D

spałowanie

buchtowisko

ku nia 
dzi cioła 

magazyn 
zimowy
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Edukatorzy leśni, czyli leśnicy zajmujący się 
przekazywaniem wiedzy o lesie i żyjących w nim 
organizmach, mają mnóstwo pomysłów na gry i zabawy. 
W książce, którą bierzesz do rąk, postanowili się nimi 
podzielić.

W tym tomie zapraszamy Cię do lasu zimowego. Panuje w nim 
cisza, a spacer, szczególnie po opadach śniegu, przysparza 
wielu przyjemnych wrażeń. Czasami usłyszysz stukanie 
dzięcioła, zauważysz przemykającą po pniu drzewa wiewiórkę. 
Bystry obserwator dostrzeże zimozielone rośliny, ślady 
pozostawione przez zwierzęta, a nawet rosnące grzyby… 
Aby ukierunkować Twoje obserwacje i odkrycia, leśnicy 
przygotowali propozycje 89 gier i zabaw na każdy zimowy 
dzień. Możesz bawić się w lesie, a także w domu, w szkolnej 
świetlicy, podczas podróży... 

* * *
Zawsze pamiętaj! 
Do lasu chodź tylko w towarzystwie dorosłych!  

ISBN 978-83-65659-13-2

z lasem 
przez cały rok

Wiosna

z lasem 
przez cały rok

Jesień

z lasem 
przez cały rok

Lato

tom zimowy 
jest czwartym z serii

„z lasem przez cały rok”.
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