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Zabawa „Ptasie radio” polega na odgadnięciu nazw 
ptaków, które zaprosił redaktor radiowy. 

Ptasie radio

Zaproś do zabawy  
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu.

Rekwizyty

potrzebne do wykonania rekwizytów: atlas ptaków, 
karton, drewniane patyczki (lub plastikowe słomki), 
nożyczki, klej, kredki lub farby, kalka. 

materiały

Wybierz gatunki ptaków, które wykorzystasz 
w zabawie (np. sikorę bogatkę, dudka, bociana).

Sprawdź w atlasie, jakie mają sylwetki 
oraz charakterystyczne ubarwienie.

Wytnij z papieru (kartonu) przekalkowane 
wcześniej z atlasu sylwetki ptaków.

Pokoloruj je odpowiednio dla danego gatunku.

Przyklej sylwetki ptaków do patyczków.

wykonanie

Spośród uczestników zabawy wybierz: 
redaktora radiowego, jego gości–ptaki 
oraz słuchaczy audycji pt. „Ptasie radio”.

Goście–ptaki chowają za plecami 
pluszowe ptaki lub wykonane rekwizyty.

Redaktor zadaje swoim gościom pytania 
w taki sposób, aby naprowadzić słuchaczy 
na właściwą odpowiedź. 
Na przykład do dudka zwraca się: 
„Co u pana słychać? Słyszałem, że był pan 
u fryzjera, aby uczesać swój czubek!” 
Gość dudek odpowiada, 
np. „Muszę dbać o swój wspaniały czubek!”

Po serii pytań i odpowiedzi słuchacze 
próbują odgadnąć, jakie ptaki zaprosił 
redaktor. Jeśli padła prawidłowa odpowiedź 
lub słuchacze nie potrafią rozpoznać 
gatunku, można zaprezentować pluszowe 
ptaki lub wykonane rekwizyty.

czas na zabawę:
1

2

3

4 przygotuj:przygotuj:zestaw pluszowych
ptaków lub rekwizyty  

własnoręcznie wykonane z kartonu.

próbują odgadnąć, jakie ptaki zaprosił 
redaktor. Jeśli padła prawidłowa odpowiedź 
lub słuchacze nie potrafią rozpoznać 
gatunku, można zaprezentować pluszowe 
ptaki lub wykonane rekwizyty.ptaki lub wykonane rekwizyty.
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Poznaj dziczą 
rodzinkę
Dziki występują w całej Polsce. Samice, zwane lochami, 
są mniejsze od samców, czyli odyńców. Młode mają 
charakterystyczne paski, które zaczynają stopniowo zanikać 
po 2 miesiącach, a po pół roku giną zupełnie.Pokoloruj  

zwierzęta.

samiec – odyniec, 
samica – locha, 

młode – warchlak

podpisz rysunki:
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Wykonaj swoje 
własne drzewko 

szczęścia. 
Ustaw je  

w widocznym 
miejscu.

Drzewko szczęścia
Kartkę z bloku technicznego pomaluj 
na brązowo. Odrysuj na niej dłoń 
i przedramię.

Po obu stronach paska zrób nacięcia 
(według wzoru). Po złożeniu powstanie 
pień drzewa z gałęziami.

Wytnij szablon, pozostawiając na dole 
pasek szerokości ok. 8 cm (według wzoru).

Na gałęziach (palcach) przyklej listki wycięte 
z kolorowego papieru. Listki mogą mieć różne 
kształty. Do ozdobienia drzewka szczęścia 
możesz użyć także naturalnych materiałów, 
np. liści, nasion, owoców, płatków kwiatów.

1

3

2

4

przygotuj:przygotuj:kartkę z bloku technicznego , 
farby, klej, nożyczki, kolorowypapier.
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W swoim otoczeniu znajdź drzewo, które najbardziej Ci się 
podoba. Może to być drzewo rosnące najbliżej Twojego domu 
czy też takie, które mijasz, idąc do przedszkola 
lub szkoły. Odtąd będzie to „Twoje drzewo”. Dowiedz się, jaki 
to gatunek (spytaj kogoś, sprawdź w Internecie), 
spróbuj ustalić, ile ma lat. Obserwuj je o każdej porze 
roku, rób mu zdjęcia lub rysuj je. Po roku porównaj zdjęcia 
lub rysunki. Zaobserwujesz mnóstwo ciekawych zjawisk, 
zobaczysz, jak drzewo zmienia się wraz z porami roku.

Twoje drzewo

Wiosna lato jesień zima

Moje drzewo to: 
 p s  w  ow

T  mo s  p s  j  wo 
m ło s  p  ły o  

Wiosna

miejsce  
na zdjęcia  

lub rysunki  

twojego drzewa
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Przygotuj ozdobny pojemnik, który będzie Ci służył 
do hodowli roślin. Dbanie o ich rozwój może sprawić dużo 
radości i satysfakcji. Podobne uczucia towarzyszą leśnikom, 
którzy opiekują się lasami.

Mój roślinny 
przyjaciel

Odmierz linijką 15 centymetrów od dna 
butelki i zaznacz to miejsce czarnym pisakiem.

Odetnij górną część butelki, możesz poprosić 
o pomoc opiekunów. Dolna część posłuży 
do wykonania pojemnika, w którym będziesz 
hodować rośliny.

Uformuj kulkę z gazety i przyklej taśmą 
klejącą do pojemnika. To jest nos.

Przygotuj krochmal z mąki ziemniaczanej 
(przepis na opakowaniu) i namocz 
w nim pocięte gazety. Całość dokładnie 
wymieszaj.

Powstałą masą pokryj pojemnik 
i pozostaw do wyschnięcia.

Ołówkiem narysuj kontury oczu 
i czubka nosa, następnie pomaluj je farbami.
Twarz pomaluj na jeden kolor.

W pojemniku, roślinnym przyjacielu, 
możesz hodować różne rośliny 
również te przyniesione z lasu, 
które nie są objęte ochroną.

Wykonanie:
1

2

3

4

5

6

7

plastikową 
butelkę po wodzie 
mineralnej (1,5 litra), 
czarno-białe gazety, 
mąkę ziemniaczaną, 
wodę, farby, 
czarny pisak, 
taśmę klejącą. 

przygotuj:

Odmierz linijką 15 centymetrów od dna 

Wykonanie:
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Zauważ,  
że niektóre  zwierzęta mogą  żyć w kilku  warstwach lasu.

sprawdź poprawność 

swoich odpowiedzi.

ODPOWIEDZI:
Korony drzew: wiewiórka, dzięcioł duży, mopek. Podszyt i podrost: 
wiewiórka, dzik, sarna. Runo leśne: wiewiórka, mysz leśna, zaskroniec. 
Ściółka leśna: żuk leśny, wij. Warstwa podziemna: kret, dżdżownica.

Korony 
drzew 

Podszyt  
i porost 

Runo  
leśne 

ciółka 
leśna 

Warstwa 
podziemna 

wiewiórka, dzik, sarna. Runo leśne: wiewiórka, mysz leśna, zaskroniec. 
Ściółka leśna: żuk leśny, wij. Warstwa podziemna: kret, dżdżownica. Ściółka leśna: żuk leśny, wij. Warstwa podziemna: kret, dżdżownica.

sprawdź poprawność

Korony 

Podszyt 
i porost 

Połącz rysunki  
zwierząt  

z warstwą lasu,  
w której żyją.

Gdzie mieszkają?
Las przedstawiony na rysunku składa się z roślin niskich, średnich 
i wysokich. Tworzą one w lasach warstwy, zwane piętrami. Pod najniższymi 
roślinami znajduje się ściółka i gleba. W lesie miejsce do życia znajduje 
wiele zwierząt. Czy wiesz, gdzie dokładnie żyją?
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Las to czyste powietrze, grzyby, śpiewające ptaki… Co jeszcze? Uzupełnij obrazek: w wolnych miejscach 
dodaj ilustracje według własnego pomysłu. Na końcu, najładniej jak potrafisz, wszystko pokoloruj.

Co daje las?

dom dla:
dom dla:

Dzik

książka

leki

herbata

drewniane 
klocki

jeż lis

las
drewno

tlen zioła

grzyby

Twój pomysłkrzesłoTwój pomysł
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Dzięcioły wykuwają w drzewach dziuple. Samice składają w nich jaja, wysiadują je i wychowują młode. 
Z opuszczonych dziupli korzystają inne zwierzęta, m.in. ssaki (np. wiewiórki, nietoperze), owady oraz ptaki innych gatunków. 
Poznaj dwa spośród 10 gatunków dzięciołów występujących w Polsce: dzięcioła dużego i zielonego.

Dzięcioły – leśni architekci

dzięcioł duży dzięcioł zielony

Dzięcioły wykuwają w drzewach dziuple. Samice składają w nich jaja, wysiadują je i wychowują młode. 
Z opuszczonych dziupli korzystają inne zwierzęta, m.in. ssaki (np. wiewiórki, nietoperze), owady oraz ptaki innych gatunków. 
Poznaj dwa spośród 10 gatunków dzięciołów występujących w Polsce: dzięcioła dużego i zielonego.

Pokoloruj rysunki, 
korzystając 

z przykładowych  
obrazków.
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ZNOWU ZAGADKAZWI RZ TKO TO CZAS M UKAGD  NOC  POLUJ  I J DZ NIA SZUKAKTO NOS MA CZARN  I IG  NA GRZBI CI  WI CI ?

Obrazkowy wierszyk

T RAZ ZAGADKA

MA J DN  NOG  POD KAP LUSZ M

ZA  DLA PRZ STROGI POWI DZI Ć MUSZ

 KTO  KTO SI  NI  ZNA NI C  GO NI  ZBI RA

NI C  NI  ZJ  GO CZAS M TO RADA MA SZCZ RA

WI CI

CO TO?

Przeczytaj na głos wierszyki ukryte w leśnych kształtach.  Jakie kryją zagadki?

wpisz  
odpowiedzi:TO DRZEWO MA

LIŚCIE GAŁĘZIE KONARY

MOCNE SĘKATE BO TO BUK STARY

GDY SZUMI LIŚĆMI I TRELEM PTAKA

WTEDY POWSTAJE SYMFONIA TAKA

ŻE JUŻ PO CHWILI CAŁY LAS ŚPIEWA

PTAKI STRUMYKI WIATRY I DRZEWA

I PO POLANACH ECHO PIEŚŃ NIESIE

CUDNE JEJ NUTY PŁYNĄ PO LESIE

A W PNIU SPRÓCHNIAŁYM

WIEWIÓRKI MIESZKAŁY

ORZECHY

JADŁY

GDY

Z BUKA

SPADŁY

O
SPÓJRZ

TO DRZEWO
TO CHYBA CHOINKA

Z SZYSZKAMI WYGLĄDAJAK ŚLICZNA DZIEWCZYNKACO ZAŁOŻYŁA OD MAMY BROSZKIALBO MA SUKNIĘ W BRĄZOWE GROSZKIGDY GAŁĄZKI
JEJ UROSNĄ

BĘDZIE WTEDY
WIELKĄ SOSNĄ
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Drewno dookoła
Produkty wykonane z drewna spotykamy niemal wszędzie. 
Drewno jest surowcem doskonałym, ponieważ powstaje 
w najczystszej fabryce, czyli w lesie. Warto zastępować 
przedmioty plastikowe tymi wykonanymi z drewna.

łódka pilarka okno

zabawka skrzynka stolik

Zaznacz „ptaszkiem” 

te przedmioty, które można 
zastąpić drewnianymi.
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Budki lęgowe wiesza się dla tzw. dziuplaków, czyli ptaków zakładających gniazda w dziuplach. Ptakom nie zawsze udaje się 
znaleźć dziuplę w siedlisku naturalnym, dlatego chętnie zajmują budki lęgowe. Budki lęgowe są czasem zasiedlane 
również przez inne zwierzęta. Podpisz rysunki i poznaj kilku innych lokatorów budek wieszanych dla ptaków.

Poznaj mieszkańców  
budek lęgowych

ODPOWIEDZI: 1 kuna lena, 2 wiewirka,  popielica,  żodnica,  koszatka,  orzesznica, 7 mysz lena, 8 nietoperz, 9 szersze

k
w
p
ż
k
o
m
n
s

1

1

4

7

5

2

6

3

7

4

8

9

2

5

8

3

6

9
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Sadząc las, leśnicy biorą pod uwagę wymagania roślin, 
między innymi to, że niektóre drzewka mogą być 
sadzone blisko siebie, a inne muszą mieć więcej miejsca.

Na rysunku przedstawiono pięć powierzchni leśnych, 
na których zaczęto sadzić pięć różnych gatunków drzew. 
Docelowo powinno być ich tyle, ile zaznaczono nad 
każdą powierzchnią. 

OOE:
Najliżej sieie d rosy sadzonki sosny, a najdalej modrzewia

Ile sadzonek?

Przyjrzyj się 
rysunkom.  

Które drzewka 
będą rosły  

najbliżej siebie, 
a które najdalej?

ąb

Modrzewosna

Bukwierk

7

210

73

Na rysunku przedstawiono pięć powierzchni leśnych, 
na których zaczęto sadzić pięć różnych gatunków drzew. 
Docelowo powinno być ich tyle, ile zaznaczono nad 
każdą powierzchnią. Policz,  

ile drzewek należy 
jeszcze dosadzić.  

Dorysuj je. 
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znalezione:

W przyrodzie woda występuje w postaci gazu 
(para wodna), cieczy (np. deszcz) i stałej (lód). 

Tropiciel wody

m k l b b g l e b a
o c e a n a e l o m
b z m g ł a t e ó w
g l c n r o j n d g
a t m o s f e r a l
b o m u t p z p e o
i r o d o w i e c d
k f j x f n o k n o
m o c t p a r a g w
s w ą l h d o X ó i
u i e g j z r t h e
y s r z e k a ó ł c
m k k l l n r o p f
e o u z r m o r z e

Znajdź 
w diagramie  

wyrazy  
określające  

miejsca  
występowania 

wody w przyrodzie. 

Można skreślać 
 w pionie  

i poziomie.

ODPOWIEDZI:
glea, ocean, atmosera, lodowiec, rzeka, morze, agno, jezioro, torowisko, mga, para

1

5

9

3

7

2

6

10

11

4

8
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Kto wiosną w lesie śpiewa?
Odpowiedz na pytania dotyczące ptaków oraz ich wiosennych zwyczajów. 
Poznaj nazwę ptaka, który należy do grupy najznakomitszych śpiewaków.

asło utworzą  
litery czytane  

pionowo  
na wyróżnionych  

polach.

ODPOWIEDZI:
1 sterwki, 2 adzie,  dzicio,  dymwki,  ocian,  kos

tu wpisz hasło

i ra znajduj ce si  w ogonie 
i s uż ce do sterowania lotem ptaka

taki, kt re cz  si  w pary z regu y 
na ca e życie, a ic  splecione ia e szyje 
przypominaj  serce

ykuwa dziuple w drzewac

ask ki, kt re uduj  
swoje gniazda wewn trz 

udynk w np  w stodo ac

1

2

3

wiastun wiosny, kt ry klekotem oznajmia 
swoje przy ycie

tak o pi rac  koloru czarnego, z ż tym dzio em, 
kt rego najcz ciej zauważysz skacz cego po ziemi, 
gdzie poszukuje pożywienia

6

5

4
1

2

3

4

5

6

ask ki, kt re uduj  
swoje gniazda wewn trz 

udynk w np  w stodo ac

4
1

2

4

5

6
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Wykonanie
gotuj pod opiek  oso y doros ej   jajka 

na twardo  Ostud  je, o ierz ze skorupek, 
przekr j wzd uż na dwie cz ci 
i wyjmij ostrożnie ż tka

Zrób sowy: 
z 2 ż tek, kawa ka sera eta, pokrojonego 
szczypiorku i yżki majonezu zr  mas  

ype nij ni  otwory po ż tkac  w 2 po wkac  
jajek  okr j 2 oliwki na plasterki, zr  z nic  
sowie oczy, a renice z kawa eczk w sk rki 
og rka  z dw c  ziaren kukurydzy lu  po wek 
oliwki zr  n żki  z pomidora lu  czerwonej 
papryki wykonaj dzi  nie zapomnij 
o skrzyd ac  z og rka ze sk rk

Zrób leśne myszki: 
w po wki 2 pozosta yc  jajek powtykaj 
pokrojone w plasterki oliwki – to d  uszy 
myszki  nosek myszki zr  z ziarenek pieprzu, 
a oczy narysuj  ketc upem lu  wetknij owoce 
żurawiny  Ogonki zr  ze szczypiorku

Zaproś mamę na śniadanie 
lub uroczystą kolację.

1

2

3

4

smacznego

2 jajka, 
kilka ziarenek 
kukurydzy, 
kilka oliwek
(zielone i czarne), 
szczypiorek, 
surowy ogórek, 
pomidor lub czerwoną 
paprykę, 
ser feta, 
łyżkę majonezu, 
sałatę, 
ketchup/żurawinę.

przygotuj:

Leśne śniadanie dla mamy
Lubisz jeść smakołyki, które przygotowuje Ci Mama? Spróbuj tym razem przygotować coś dla niej. 
Przekonaj ją, aby polubiła jeść… sowy i myszki.
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Wiele drzew rozsiewa się samoistnie, tzn. wyrasta z nasion, 
które spadają na ziemię. Nasiona niektórych gatunków, np. 
sosny, mają specjalne skrzydełka, które ułatwiają unoszenie 
się na wietrze i przemieszczanie na duże odległości. 

ODPOWIEDZI: zyszki – , nasiona – 1, siewki – 2

Lecą nasiona

Policz, ile szyszek 
znajduje się  

w koronie sosny, 
policz, ile nasion  
z nich wyleciało  

i ile małych  
sosenek wyrosło  

w pobliżu dojrzałej 
sosny.

Przyjrzyj się, czy małe drzewka wyrastają w równych odległościach od siebie. Porównaj rysunek.
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Dzieci podczas lekcji terenowych często pomagają leśnikom 
sadzić las. Małe drzewka, tzw. sadzonki, są hodowane 
w szkółkach leśnych, a gdy osiągną odpowiedni wiek, 
przesadza się je do lasu. 

ODPOWIEDZI:dy – 2, sosny – 1

Dzieci sadzą las

Policz,  
ile sosen posadził  

już Antek  

a ile dębów  
ilka.

pokoloruj  
rysunek
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Zachęcamy Cię do obserwowania ptaków podczas wypraw do lasu. Po powrocie do domu możesz spróbować je narysować. 
Zacznij od niezwykłej pracy plastycznej – ptaków malowanych palcami.

Ptaki palcami malowane

Nałóż farbę na kciuki (najgrubsze palce) 
i przyciśnij je do kartki.

Na Twojej kartce może być ich więcej. 
Układając odciski w kształt literki  i dorysowując 
ptakom dzioby, skrzydła, nogi, utworzysz klucz 
lecących gęsi lub żurawi.

Do powstałych odcisków dorysuj dzioby, 
skrzydła, nogi. Dwa ptaki są gotowe.

Jeżeli odciśniesz na kartce kciuki w wielu różnych 
miejscach i dorysujesz ptakom dzioby, skrzydła, 
nogi, stworzysz stado szpaków.

Wykonanie:

1

3

2

4

przygotuj:
kartki, farby, 

kredki, pisaki.
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OOE: as jest domem zwierzt – nie aasuj w lesie

Kolorowy kod

L A

S
E

Z
W

J

D

HI

M

T
O

R

Ł U

Ą

N

L

Wypełnij 
odpowiednimi literami kolorowe 

kwadraty. Odczytaj hasło:
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Poznaj i zapamiętaj cztery ważne numery telefonów. 
Skorzystasz z nich, gdy będzie potrzebna pomoc.

Uwaga, uwaga!!!Uwaga, uwaga!!! Połącz linią numery telefonów 
alarmowych z pojazdami lub miejscem, 

skąd przyjdzie pomoc.  
Pokoloruj rysunki.POKO ORUJ:

centrum powiadamiania ratunkowego 
– ogólnoeuropejski numer alarmowy

policja

straż pożarna

pogotowie ratunkowe
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Wiosna to czas kwitnienia. Przyjrzyj się rysunkom liści, a następnie połącz 
linią rysunek liścia z odpowiednim rysunkiem lub rysunkami kwiatów i liści.

Liście i kwiaty 
drzew leśnych Pokoloruj liście  

i podpisz je.

brzoza klonbuk dąb grabdąb
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Tajemnicze kwiaty
Czy wiesz, że jeszcze nie wszystkie rośliny zostały odkryte? 
Uruchom swoją wyobraźnię i stwórz nieznaną roślinę. Liczy się pomysłowość!

Potnij rolki na jednakowej szerokości krążki.

Pomaluj wykonaną pracę. Używaj mało wody, 
aby klej się nie rozpuścił.

Ułóż je w dowolną kompozycję. Połącz ze sobą; 
posklejaj lub skorzystaj ze zszywacza.

Na jednym z kółek zaczep wstążkę i zawieś 
„roślinę” w widocznym miejscu.

Wykonanie:

1

3

2

4

rolki po papierze  
toaletowym
(lub ręcznikach 
papierowych), 
nożyczki, klej, 
mały zszywacz, 
farby plakatowe, 
pędzel, 
kubek na wodę, 
wstążkę.

przygotuj:
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siewka

młode drzewko 

młode drzewko 
z szyszkami 

dojrzałe drzewo 
z szyszkami 

wyłuszczone 
nasiona 

szkółka leśna

Drzewa przechodzą cykl rozwojowy. Przyjrzyj się obrazkom. Zastanów się, w jakiej kolejności powinny być ułożone. 
Następnie wpisz numery w kółka przy obrazkach, korzystając z podpowiedzi po prawej stronie.

Od nasionka do nasionka

1

2

3

4

5

6
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Rozwiąż krzyżówkę. 

ODPOWIEDZI:1 dzik, 2 ocian,  drzewo,  wilk,  pożar,  ania, 7 nasiona,
8 niedwied, 9 lenik, 1 orsuk, 11 sosna, 12 konwalia, 1 cika

Pora roku

itery  

z kolorowych kratek  

utworzą hasło.

tu wpisz hasło

Ryje w ściółce leśnej

Klekocze na łące

Ma korzenie, pień i koronę

Przodek wszystkich psów

Ogromne zagrożenie dla lasów, 
szczególnie w upalne i suche lato

ona jelenia

Wysiewane na szkółce leśnej

Brunatny drapieżnik, 
który lubi miód

Przyjaciel lasu 
w zielonym mundurze

Kopie nory, ma na głowie 
czarno-białe pasy

Najwięcej jej wśród polskich drzew

 … majowa z białymi 
kwiatami – dzwonkami

… leśna, warstwa lasu 
bezpośrednio na glebie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10
11
12

13

Najwięcej jej wśród polskich drzew

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10
11
12
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W Lasach Państwowych wyróżniono 25 leśnych kompleksów promocyjnych. Spełniają wiele ważnych zadań, m.in. 
prowadzona jest w nich edukacja leśna. W leśnych kompleksach promocyjnych znajdują się ścieżki dydaktyczne, wiaty i izby 
edukacyjne, ośrodki edukacji ekologicznej.

Znajdź na mapie i odwiedź  
podczas wakacji lub ferii!

Na mapie Polski z zaznaczonymi leśnymi 
kompleksami promocyjnymi zaznacz czerwoną 
kropką położenie swojej miejscowości.

Sprawdź na mapie, który leśny kompleks 
promocyjny znajduje się najbliżej Twojego domu.

Zaproponuj rodzicom odwiedzenie 
tego miejsca w wakacje lub ferie.

Aby dowiedzieć się więcej, poproś starsze 
rodzeństwo lub rodziców o wyszukanie 
dodatkowych informacji w Internecie.

Opisz swoje wrażenia z pobytu w leśnym 
ośrodku, na leśnej ścieżce edukacyjnej 
lub w innym ciekawym miejscu na terenie 
leśnego kompleksu promocyjnego, które 
szczególnie Ci się spodobało.

Podziel się swoimi wrażeniami z leśnej 
wyprawy z kolegami z klasy. Może wybierzecie 
się tam wspólnie na szkolną wycieczkę?

1

2

3

4

5

6
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Pokoloruj obrazki. W wolnych miejscach dorysuj ilustracje 
według własnego pomysłu.

Co można zrobić z drewna?

dom

zabawki

papier

zabawki

papier

dach

okno

stół

szafa

łódź
klocki

kredki

książka

tkanina  
z wiskozy

drewno

Twój pomysł Twój pomysł

Twój pomysł

Twój pomysł

meble
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Zorganizuj konkurs z udziałem koleżanek i kolegów 
na bezbłędne przeczytanie wiersza na głos.

Straszny sen Saszy

Leśniczy z Leśnicy Pan Sasza SzatosnyZbierał w saszetki szyszki spod sosnyI z kory korale brał kolorowane,Nagle szum deszczu wdarł się w poranek.
Więc umknął ulewie i w grzmotu hałasieSasza saszetki suszył w szałasie.Szaszłyki szatkował, bo głodny był wielce,W leśnym potoku płukał widelce.

Wtem ujrzał strzepnąwszy okruszki z serwetki:Larwy rolują rulon w lornetki!I tkają, taktując, tkaninę kotary.Albo to sen jest, albo to czary!
Więc chwycił lornetkę i patrzy na kwiatki -Barbara rabuje rabarbar z rabatki!Chciał wołać Straż Leśną, lecz stał zatroskany,Bo język miał całkiem na supeł splątany…

Wtem ujrzał strzepnąwszy okruszki z serwetki:

Więc chwycił lornetkę i patrzy na kwiatki -
Chciał wołać Straż Leśną, lecz stał zatroskany,

konkurs  
recytatorski
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W lesie rosną drzewa liściaste i drzewa iglaste. Wszystkie mają liście. Liście drzew liściastych są w kształcie 
płaskiej blaszki, natomiast drzewa iglaste mają liście przypominające igły. Poznaj drzewa liściaste najczęściej 
rosnące w naszych lasach (brzoza, buk, dąb, grab, jesion, klon, lipa, olsza, topola, wiąz, wierzba) i odczytaj hasło.

aso: zanuj drzewa

Poznaj drzewa liściaste

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10
11

12
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Dobrze wiesz, że śmieci nie zostawia się w lesie, są one 
ogromnym zagrożeniem dla przyrody! Podziel się tą wiedzą 
z innymi. Zaproś rodzinę lub koleżanki i kolegów 
do wspólnej zabawy – wykonajcie plakat zachęcający 
do niezaśmiecania lasów.

Śmieci w lesie
Wykonanie

1

2

3

Arkusz papieru podzielcie na 4 części. 
Podpiszcie je odpowiednio: 

1. ak jest teraz. 
2. ak powinno być. 
3. laczego nie jest tak, jak powinno być. 

. Co zrobić, żeby było lepiej.
Zapiszcie wszystkie pomysły, następnie 
możecie je zilustrować rysunkami.

Powieście plakat w widocznym miejscu.

3. laczego nie jest tak, jak powinno być. 

przygotuj:duży arkusz papieru, ołówek, kredki lub pisaki.
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Różnorodność gniazd ptasich jest zadziwiająca. Gawrony lubią gniazdować w koloniach. Bieliki budują potężne gniazda 
na czubkach drzew. Natomiast gniazda remizów to misterne konstrukcje wiszące na cienkiej gałązce nad lustrem wody.

ODPOWIEDZI:1, 2c, a

Gdzie mieszkają ptaki?

1

2

3

A

B

C

Połącz  
strzałkami gniazda  

ptaków z ich 
 budowniczymi.
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sikora uboga

sosnówka

czarnogłówka

modraszka

czubatka

bogatka

W Polsce gniazduje sześć gatunków sikor. Wszystkie są sprzymierzeńcami lasu i leśników. Zjadają owady i w ten sposób nie 
dopuszczają do ich nadmiernego rozmnożenia się. W lesie występuje mniej gąsienic zjadających liście, a las jest zdrowszy.

Sikorki – pożyteczne głodomory

Pokoloruj  
rysunki,  

korzystając  
z fotografii,  

które znajdziesz  
w internecie  
lub atlasie.
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W miejsce cyfr wpisz odpowiednie litery. 
Złam tajny kod i odczytaj zaszyfrowaną wiadomość.

Tajna 
wiadomość

OOE: iedy widzisz ogie w lesie, natycmiast dzwo pod numer 112 lu 998 
as ponie szyko, a ronie wolno

y2

ź5

b8

z3

a6

ż4

ą7

w1

ć10

ę13

h16

d11

f14

e12

g15

c9

j18

ł21

ń24

k19

m22

l20

n23

i17

ó26

s29

u32

p27

ś30

r28

t31

o25

19 17 12 11 2 1 17 11 3 2917 3

29 3 2 8 251927 21 25 23 121720 6 29

28 25 30 23 1217 1 25 20 23 256

11 3 1 25 2423 6 31 2 169 22 17 6 29 31

25 15 17 12 24 1 20 12 1729 12

27 25 11 20 32 83223 22 12 28 112 998
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Brakujące sprzęty
Przyjrzyj się obrazkom poniżej. Co znajdujące się na nich osoby planują zrobić? Zastanów się, czego im brakuje 
do wykonania zadania. Wybierz brakujący sprzęt z narysowanych obok i połącz z odpowiednim obrazkiem.

ODPOWIEDZI:1d, 2a, c, , e, 

37

1 2

3 4

5 6

A

B
C

E

F

D

kostur

pilarka

klupa
(średniomierz)

numerator

miara

drabina
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W młodych lasach leśnicy wykonują zabiegi nazywane czyszczeniami. Polegają one na wycinaniu drzewek chorych i krzywych. 
Te, które pozostają, są najładniejsze, a dzięki zabiegowi mają odpowiednią przestrzeń do wzrostu. Zabaw się w leśnika. 

Porządki w lesie

wykreśl sadzonki 
na rysunkach tak, 

aby liczba  
pozostawionych 

była równa  
wynikowi 

 działania.

dąb

7 3

sosna

10 6

buk

9 3

świerk

3 1

Wykonaj  
obliczenia  

nad obrazkami.
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Ryby śródleśnych jezior

Przygotuj sok z czerwonej kapusty: 2–3 liście 
podziel na drobne kawałki i zalej wrzącą wodą 
(poproś o pomoc opiekunów). Po wystygnięciu 
sok nadaje się do wykorzystania.

Przekopiuj ryby na oddzielną kartkę, wzorując się 
na poniższych rysunkach i pociągnij ich kontury 
pędzlem zamoczonym w occie winnym.

Pokryj całe kartki sokiem 
z czerwonej kapusty.

Obserwuj zmiany na kartce. 
Czy narysowane wcześniej kontury 
ryb zabarwiły się na fioletowo?

Wykonanie:

1

2

3

4
przygotuj:ocet winny, sok z czerwonej kapusty, 2 pędzle, blok techniczny.

karaś szczupak
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Leśnicy dbają nie tylko o las i ich mieszkańców, lecz także 
o bezpieczeństwo przebywających w nim gości. Na każdym 
kroku można zaobserwować ślady działań leśników. 

Jak leśnicy 
dbają o las? Przyjrzyjcie się wspólnie 

przedstawionym poniżej obrazkom.

Porozmawiajcie o tym, co przedstawiają.

Dopasujcie odpowiedzi do poszczególnych 
rysunków wpisując odpowiednią literkę 
przy numerze obrazka.

Wykonanie:
1

2

3
wieszanie 

budek lęgowych 

dla ptaków

sprawdzanie 
zagrożenia 

ze strony owadów
(pułapka feromonowa)

ochrona przed 
zwierzętami

zabezpieczanie młodych drzewek przed zgryzaniem

zakaz wstępu do lasu

ochrona 
przeciwpożarowa

(wieża)

a

1

4

2

5

3

6

b

sprawdzanie 
c

d

zabezpieczanie 
e

zakaz wstępu 
f

ODPOWIEDZI:1 – a, 2 – ,  – d,  – ,  – c,  – e
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Co się dzieje w lesie  
przez cały rok?

ODPOWIEDZI:Wiosna: zawilec gajowy, gra pospolity, ocian czarny Lato: lipa dronolistna, poziomka pospolita, orwka czarna 
Jesień: klon pospolity, orowik szlacetny, jele Zima: panik, zrywka drewna, tropy wilka

przez cały rok?

Jesień: klon pospolity, orowik szlacetny, jele  panik, zrywka drewna, tropy wilka

zima

jesień

lato

wiosna

Każdą z pór roku  
połącz strzałkami  

z trzema pasującymi  
obrazkami.

Poziomka  pospolita

lonpospolity

Grab

pospolity

Lipa

drobnolistna

Borowik
szlachetny

Zawilec
gajowy 

Trop
wilka

aśnik

eleń

ocian czarny

Zrywka drewna

orówka czarna
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Zręczni budowniczowie
Zwierzęta, podobnie jak ludzie, potrzebują bezpiecznego miejsca do spania 
i wychowywania młodych. Niektórym wystarczy zagłębienie w ziemi czy gąszcz zarośli. 
Są też specjaliści, którzy są zręcznymi budowniczymi. Poznaj niektórych z nich.

Odpowiedzi: 1 – , 2 – ,  – ,  – E,  – A

rety mają przednie łapy 
wykształcone w szerokie łopaty 

służące do odgarniania ziemi.

Wiewiórki budują w koronach 
dużych liściastych drzew 

kuliste gniazdo.

adylarki budują swoje 
gniazdo tuż nad ziemią w łanie 

zboża lub na łące z wysoką trawą.

orsuki dzięki silnym 
przednim łapom z długimi 

pazurami kopią i wydrążają 
rozległe podziemne budowle.

obry budują tzw. żeremia, 
w których jedzą, wypoczywają, 

wychowują potomstwo. 
est tu także komin zapewniający 

wymianę powietrza.

Zręczni budowniczowie
i wychowywania młodych. Niektórym wystarczy zagłębienie w ziemi czy gąszcz zarośli. podpisz rysunki odpowiednimi 

literkamiA

B

C

D

E

1

3 4 5

2
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Sowy są ptakami drapieżnymi, które przystosowały się do polowania o zmroku i nocą. Mają ostre dzioby i szpony, 
a także dobry wzrok i doskonały słuch.

Sowy – nocni łowcy

puszczykuszatka

Pokoloruj rysunki, korzystając  z przykładowych obrazków.
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Poznaj miejsca, w których 
odpoczywają lub wychowują swoje 
młode niektóre gatunki ssaków.

Odpowiedzi: 1, 2E, , , A, 

Gdzie mieszkają  
ssaki?

zając jeż

dzik

mopki

lis
wilk

Dziki nie mają określonych 
schronień. Dzień spędzają 
w największym gąszczu; zalegają 
w wyrytych legowiskach.

Lisy kopią płytkie nory; 
ich otoczenie jest zazwyczaj 
zaśmiecone piórami 
i zanieczyszczone niedojedzonymi 
resztkami pokarmu.

Wilki wybierają na legowiska 
suche, otoczone bagnami wysepki, 
silnie zarośnięte jary pełne 
wykrotów, a także drzewostany 
z podszytem, zapusty 
lub niepielęgnowane, gęste 
młodniki. Ich legowiska są 
wyścielone suchą trawą i mchem.

Zającom za schronienie służą 
wyciśnięte podczas leżenia niecki, 
zwane kotlinkami.

eże mieszkają w norach, pod 
korzeniami drzew, w stertach 
chrustu i w rozpadlinach; gniazda 
wysłane są trawą i liśćmi.

Mopki zimują w jaskiniach 
i piwnicach; wiszą pojedynczo 
na ścianach lub pod sufitem.

Połącz strzałkami  
ssaki i miejsca  
ich bytowania

1

4

2

5

3

6

A
B

C E

D

F
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Obejrzyj przedstawione poniżej rysunki. Zastanów się, jak należy je poprawnie podpisać. Użyć: „u” czy „ó”, „rz” czy „ż”, „ch” 
czy „h”. Wybraną literę wpisz w kółko i sprawdź poprawność wykonanego zadania.

ODPOWIEDZI: jeż, żur, ua, nietoperz, żuraw, jarzina, drzewo, mucomor

Leśna ortografia

raw

je

ja ębina d ewo ubr

ubanietopeomormu omor
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Przebywanie w lesie, blisko natury, wpływa na nasze samopoczucie. 
Przyjrzyj się zaprezentowanym poniżej obrazkom. 

Obrazy Które miejsce najbardziej  
Ci się podoba? Dlaczego?

Przebywanie w lesie, blisko natury, wpływa na nasze samopoczucie. 
Przyjrzyj się zaprezentowanym poniżej obrazkom. 

Połącz wybrane  
słowa z obrazkami

strach

spokój
deszcz

ciepło

radość

zabawa
smutek

chłód

piękno

wesoło

wiatr

błyskawica

Ci się podoba? Dlaczego?
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Leśnicy zbierają nasiona oraz owoce drzew i krzewów 
leśnych, które potem wysiewają w szkółkach leśnych. 
Aby wykiełkowały, potrzebna jest m.in. odpowiednia 
temperatura i wilgotność. Młode rośliny po wykiełkowaniu 
wymagają troskliwej opieki. Dowiedz się, na czym to polega 
i załóż swoją własną szkółkę… rzeżuchy lub pszenicy.

Potworki Poproś opiekunów o przygotowanie skorupek po jajkach.
Możesz je dowolnie przyozdobić.

Do skorupek włóż watę, zwilż ją i wysiej nasiona 
rzeżuchy lub pszenicy. Opiekuj się roślinami. Zapewnij im światło 

i nie dopuść do wyschnięcia waty.

wykonanie:
1

2

watę, nasiona 
rzeżuchy lub pszenicy
(do kupienia 
w sklepie  
ogrodniczym), 
zraszacz, jajka.

przygotuj:

Możesz je dowolnie przyozdobić.
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Czasami podczas spaceru w lesie możesz spotkać tablice z napisem „Zakaz wstępu”. Są one ustawiane wtedy, 
kiedy grozi Ci niebezpieczeństwo lub Twoja obecność zagraża przyrodzie. Przyjrzyj się poniższym obrazkom. 

ODPOWIEDZI: 1 prawy lene do  m wysokoci 2 agrożenie pożarowe  Ostoje zwierzt  aiegi gospodarcze – pozyskanie drewna

Zakazy wstępu do lasu

Pod obrazkami  
napisz  

odpowiedzi

Jak myślisz,  
dlaczego miejsca 

na nich  
przedstawione 
objęto zakazem 

wstępu? 

 1 prawy lene do  m wysokoci 2 agrożenie pożarowe  Ostoje zwierzt  aiegi gospodarcze – pozyskanie drewna  1 prawy lene do  m wysokoci 2 agrożenie pożarowe  Ostoje zwierzt  aiegi gospodarcze – pozyskanie drewna  1 prawy lene do  m wysokoci 2 agrożenie pożarowe  Ostoje zwierzt  aiegi gospodarcze – pozyskanie drewna

wstępu? 
1

3

2

4
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Wilki mają doskonale rozwinięte zmysły. Są wyjątkowo 
czujne, ostrożne i wytrzymałe. Są też przodkami psów. 
Korzystając z opisu i rysunków, wykonaj wilka 
z papieru.

Wilk

Narysuj na kartce głowę wilka, tułów, ogon, 
kończyny (według wzoru).

Pomaluj wszystko farbami, a po wyschnięciu 
flamastrami podkreśl szczegóły.

Wytnij wszystkie elementy, a następnie 
połącz zgodnie ze wzorem.

wykonanie:
1

2

3
przygotuj:przygotuj:rolkę po papierze toaletowym, blok rysunkowy, farby, pędzelek, pisaki, klej, nożyczki.
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Odpowiedz na pytania dotyczące ptaków i ich wiosennych zwyczajów. Litery czytane pionowo na wyróżnionych polach 
utworzą hasło. Rozwiązaniem jest określenie ptaków, których młode po urodzeniu nie są zdolne do samodzielnego 
życia i wymagają opieki rodziców, w związku z czym dłuższy czas spędzają w gnieździe.

ODPOWIEDZI: 1) lgowa, 2 ocian,  dziuplaki,  szpak,  dzicio,  modraszka, 7 lotki, 8 kowalik, 9 skowronek, 1 pira, 11 kukuka, 12 wilga

Ptaki wiosną

Pełna nazwa budki dla ptaków – budka ………

Ma długie, czerwone nogi, 
uwielbia chodzić po łące.

Grupa ptaków odbywająca 
lęgi w dziuplach.

Latający amator czereśni.

Ptak, który wykuwa dziuple w drzewie.

Sikorka z modrą „czapeczką”.

Rodzaj piór wspomagających lot.

Ptak schodzący po drzewach głową w dół.

Jego pojawienie się 
zwiastuje wiosnę.

Ma je każdy ptak, 
mogą być puchowe.

Podrzuca własne jaja do gniazda 
innych ptaków.

Ptak barwy żółtej, 
którego śpiew przepowiada deszcz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

itery  

z kolorowych kratek  

utworzą hasło.

tu wpisz hasło
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gwiazdki skończonychzadań lub ulubionych 

gier w lesie

Spis treści – Wiosna – las
las



podpisz, narysuj, pokoloruj

przeczytaj uważnie

przygotuj potrzebne rekwizyty

wykonaj wyjątkowe przedmioty

zadanie kulinarne

las
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las

Zaproponuj rodzinie wyprawę do leśnej szkółki, gdzie z nasion (a także fragmentów pędów) 
hodowane są drzewa i krzewy. Przyjrzyj się jej, a następnie załóż swoją własną miniszkółkę 
w doniczce i wyhoduj cytrynowe drzewa. Pamiętaj o tym, że aby doczekać się własnego „lasu”, 
musisz – podobnie jak to robią leśnicy szkółkarze – nasiona, a później rośliny, regularnie 
podlewać i zapewnić im dostęp światła. 

Cytrynowy las 

Przez kilka dni mocz pestki cytryny 
w ciepłej wodzie.

Na dnie doniczki ułóż drobne kamyki, 
następnie uzupełnij doniczkę ziemią.

Ułóż pestki na ziemi i lekko dociśnij. 
Przykryj nasiona warstwą ziemi i podlej.

Wykonanie:
1 2 3

przygotuj:przygotuj:pestki cytryny,kubek, wodę, doniczkę, ziemię, drobne kamyki. 
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Wiosną w lesie budzi się życie i widać pierwsze kwitnące 
rośliny. Przyjrzyj się im uważnie. Jaki kolor mają płatki 
kwiatów i ile ich jest? Jak długa jest łodyga i jaki kształt mają 
liście? W domu spróbuj znaleźć w atlasie lub Internecie 
nazwy zaobserwowanych roślin i wykonać ich papierowe 
przestrzenne portrety. 

Przestrzenne 
kwiaty 

Wybierz papier w kolorze zaobserwowanych 
kwiatów. Wykorzystując kubeczek, odrysuj na nim 
trzy kółka. Wytnij je. Kółka przyklej na jasnozieloną 
kartkę, zaznacz ich środki.

Każde kółko przetnij od jego środka do brzegu. 
W tym celu złóż trzykrotnie kartkę z naklejonymi 
kółkami, tak by linia zgięcia przebiegała w połowie 
każdego kółka. Włóż nożyczki do środka nacięcia 
i przetnij każde kółko od środka do brzegu 
koła, aby uzyskać tyle części, ile płatków miał 
zaobserwowany kwiat.

Sklej brzegi dwóch kartek – z kółkami i białej 
w ten sposób, by kolorowe kółka  znalazły się  
w środku.

Wytnij z ciemnozielonego  papieru łodyżki i liście, 
przyklej je pod kółkami. Wykonaj trawę: wytnij 
pasek z ciemnozielonego papieru i natnij z jednej 
strony. Przyklej na dole kartki. Wywiń do góry 
„płatki” – nacięte elementy kółek.

Wykonanie:
1

2

3

4

3

4

1

2

plastikowy
kubeczek, linijkę, 
ołówek, papier 
kolorowy,
dwie  kartki A4  
– białą i jasnozieloną. 

przygotuj:

Wesołej zabawy!
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Leki z leśnej 
apteki 
Las jest naszym bogactwem – otrzymujemy z niego wiele 
darów. To nie tylko grzyby i jagody, ale również rośliny 
o właściwościach leczniczych. Zabaw się w aptekarza 
i przyrządź samodzielnie syrop – wspaniałe lekarstwo 
na przeziębienie oraz osłabienie organizmu. 

Nazbieraj tegorocznych pędów sosny, 
które mają jeszcze brązowe łuski 
(bez igieł). Najlepsze są zbierane 
na początku maja.
Pamiętaj, aby z jednego drzewka zrywać 
tylko po kilka pędów. 

Po przyniesieniu do domu delikatnie 
obierz pędy z łusek. 

Włóż pędy do słoika i zasyp cukrem. Niezbyt 
mocno zakręcony słoik odstaw na 6 tygodni. 

Po 6 tygodniach przecedź powstały syrop 
przez gazę lub gęsty materiał (np. tetrę). 

Syrop przelej do buteleczek 
z nakrętkami. Lekarstwo gotowe! 
Można je zażywać rano (1 łyżeczka dziennie), 
rozcieńczać wodą lub dodawać do herbaty.

Wykonanie:
1

2

3

4

5

młode tegoroczne 
pędy sosny zwyczajnej, 
1 kg cukru, 
3-litrowy słoik, 
rękawice do zbierania 
i obierania pędów 
z łusek. 

przygotuj:

Las jest naszym bogactwem – otrzymujemy z niego wiele 
darów. To nie tylko grzyby i jagody, ale również rośliny 
o właściwościach leczniczych. Zabaw się w aptekarza 
i przyrządź samodzielnie syrop – wspaniałe lekarstwo 

Podpisz buteleczkę  
i wpisz datę 

wykonania syropu.
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Podczas wyprawy do lasu zaobserwuj owady należące 
do rodziny biegaczowatych. 

Biegaczowaty 
piórnik 

plastikową butelkę 
z dużą nakrętką, 
plastikowe
opakowanie
po jogurcie, 
słomkę, 
białe naklejki, 
gazety czarno-białe, 
klej wikol, farby,
klej z brokatem, 
tekturę, 
taśmę klejącą. 

przygotuj:
Zrób głowę biegacza – do zakrętki 
od butelki przyklej plastikowy kubeczek 
po jogurcie i oklej go białymi naklejkami. 

Przetnij słomkę na dwie połówki i przyklej je 
taśmą klejącą po obu stronach głowy. 

Wykonaj przedplecze owada – plastikową 
butelkę oklej białymi naklejkami. 

Zrób odwłok biegacza – uformuj kulkę z gazety 
i przyklej ją do dna oklejonej butelki. 

Wykonaj odnóża owada – zroluj ciasno 
cztery arkusze gazety, każdy osobno, zagnij 
końcówki. Dla usztywnienia oklej je karteczkami 
samoprzylepnymi i przymocuj do tułowia.

Z tektury wytnij skrzydła – pokrywy, wzorując się 
na rysunku. Przyklej je do tułowia. 

Całego owada pomaluj zgodnie 
z przedstawionym rysunkiem. Po wyschnięciu 
nanieś na pokrywy klej z brokatem. 

Teraz już możesz bawić się z koleżankami 
i kolegami swoim biegaczem. Możesz go także 
wykorzystać jako oryginalny piórnik 
na przybory szkolne. 

Wykonanie:
1

2

3

4

5

6

7

8

3

5

7

4

6

8

1

2



57

las

Podczas pobytu w lesie zwróć uwagę na piętrowy układ roślin: najwyższe są stare drzewa, 
niższe – drzewa młodsze i krzewy, najniżej, tuż przy ziemi, rosną rośliny runa. 
Te, które nie są chronione, wykorzystaj do wykonania pracy plastycznej pt. „Obrazki z lasu”.

Obrazki lasem malowane 

różne rośliny, 
folię spożywczą, 
karton lub brystol,
taśmę klejącą, 
taśmę dwustronnie 
klejącą, nożyczki.

przygotuj:

Wykonanie:
1 Z kartonu lub brystolu wytnij ramkę.

3 Zabierz ramkę ze sobą na spacer do lasu i ułóż 
na niej kompozycję z roślin leśnych, przymocowując 
je do folii taśmą dwustronnie klejącą.

2 Spodnią stronę ramki (tył oprawy) pokryj 
folią spożywczą i przytwierdź ją jednostronną 
taśmą klejącą.

4 Ułożoną kompozycję ponownie przykryj 
folią spożywczą, mocując  ją do ramki 
jednostronną taśmą klejącą.

pomysł  
na prezent!
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zieloną kartkę 
papieru A4 lub A3  
z bloku technicznego, 
klej, nożyczki, 
zszywacz,
wycięte z kolorowych 
czasopism ilustracje 
przedstawiające 
zaobserwowane
w lesie kwiaty, liście, 
owady, ptaki itp.

przygotuj:

Zaobserwuj wiosenny las. Kto wiosną budzi się najwcześniej? 
Jakie widzisz kolory? Jakie głosy słyszysz? Po powrocie 
do domu wykonaj pracę pt. „Wiosenny wachlarz”.

Wiosenny 
wachlarz 

Wykonanie:
1

2

3

 Zieloną kartkę papieru złóż 
w harmonijkę.

Rozłóż wachlarz i naklej na nim ilustracje przedsta-
wiające wiosenne kwiaty, liście, owady, ptaki.

Złóż ją na pół i sklej 
oba brzegi.

Wesołej zabawy!
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Jak się czujesz w lesie? 
Porównaj swoje wrażenia i odczucia na otwartej przestrzeni i w lesie. Ćwiczenie wykonaj w słoneczny, ciepły dzień.

Przed wejściem do lasu stań na otwartej 
przestrzeni, np. na polanie, łące, placu zabaw.
Podskocz kilka razy, a następnie usiądź 
na chwilę, obserwując otoczenie i nasłuchując 
różnych dźwięków. Zapamiętaj swoje wrażenia.

Wejdź do lasu i powtórz ćwiczenie. Podskocz 
kilka razy, a potem usiądź na chwilę, obserwując 
otoczenie i nasłuchując różnych dźwięków.

Porównaj swoje wrażenia z nasłuchiwania na 
otwartej przestrzeni i w lesie.

czas na zabawę:

1

2

3

zaznacz    
określenia,  które zgadzają się  z Twoimi  

odczuciami  podczas pobytu  
w lesie.

dopisz swoje propozycje: 

W lesie wyraźniej słychać śpiew ptaków.

W lesie czuć więcej przyjemnych zapachów.

W lesie jest nieco chłodniej niż na otwartej przestrzeni.

podczas pobytu 
W lesie można zaobserwować więcej różnych kolorów.

W lesie jest ciszej i spokojniej.

zaznacz   
określenia, 
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Portret leśnika 
Zaproś do zabawy wszystkich towarzyszy wycieczki do 
lasu! Las nie hoduje się sam! Kto jest w nim gospodarzem? 
Wykonajcie wspólnie podobiznę leśnika. Jeśli macie 
możliwość, sfotografujcie ją.

Uruc omcie wyo ra nię  
Zaznaczcie na ziemi włóczką kształt  
głowy leśnika. 

Z materiałów znalezionych w lesie wykonajcie 
portret leśnika. 

czas na zabawę:

przygotuj:
kolorową włóczkę, 

igły, szyszki, korę drzew, 

patyki, zeszłoroczne 

liście, nasiona 

i owoce. 

wklej zdjęcie  
lub narysuj portret  
leśnika stworzony   
z leśnych skarbów.

Podajcie nazwy  
„leśnych skarbów”, z których 

stworzyliście portret  
gospodarza lasu – leśnika.
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Wiek drzew można określić dosyć dokładnie. 
Jest to szczególnie łatwe w przypadku sosny zwyczajnej. 
Podczas wycieczki do lasu zaobserwuj młode drzewko 
lub pniak po ściętym drzewie. 

Leśna 
matematyka

Określ wiek sosny zwyczajnej na podstawie 
pniaka pozostałego po ściętym drzewie. 
Policz ciemne krążki (przyrost letni) lub jasne 
(przyrost wiosenny) od środka pniaka (rdzenia) 
do jego krawędzi. Uzyskana liczba to wiek 
drzewa w chwili jego ścięcia. 

czas na zabawę:

1
wpisz wiek:

Określ wiek sosny zwyczajnej na podstawie 
liczby okółków. Każdy okółek, czyli kilka gałązek 
wyrastających na jednej wysokości to jeden rok. 
O tyle drzewo co roku przyrasta na wysokość. 
Okółki są dobrze widoczne do około 40. roku 
życia drzewa.

2

na podstawie
liczby okółków

na podstawie
pniaka

Określ wiek sosny zwyczajnej na podstawie 
liczby okółków. Każdy okółek, czyli kilka gałązek 
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Spotkania z leśnymi ssakami są rzadkie i przypadkowe. 
Zwierzęta spędzają dzień w leśnych zakamarkach. Większość 
z nich aktywna jest o zmierzchu i nocą. Zaproponuj 
towarzyszom wycieczki do lasu zabawę polegającą na 
odgrywaniu zachowań zwierząt i odgadywaniu ich nazw. 

Zgadnij,  
kim jestem 

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

zestaw kartek  
z nazwami 
lub rysunkami zwierząt 
(np. łoś, dzik, żubr, 
wiewiórka, zając, wilk, 
ryś, niedźwiedź, 
nietoperz),
kapelusz/pojemnik. 

przygotuj:
Ustalcie kolejność, w jakiej będziecie 
odtwarzać wygląd i zachowanie zwierzęcia.

Wszyscy siadają, np. na pniu leżącego drzewa. 

Pierwszy uczestnik zabawy losuje jedną z kartek, 
chwilę się zastanawia i nie używając głosu, 
odtwarza wygląd i zachowanie zwierzęcia. 
Ma na to 2 minuty. 

Widzowie zgadują, o jakie zwierzę chodzi. 

Następnie kolejni uczestnicy zabawy odtwarzają 
wygląd i zachowanie wylosowanych zwierząt.

czas na zabawę:

1

2
3

4
5
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Mapa muzyki lasu

Mapa dźwięków lasu:

Narysuj „mapę dźwięków”, które usłyszysz w lesie. Przekonaj się, że zachowując ciszę, 
można usłyszeć „muzykę lasu” – śpiew ptaków, szum wiatru w gałęziach drzew, szelest liści. 
Podczas tego ćwiczenia odprężysz się i zrelaksujesz. 

legenda:

Usiądź wygodnie. Zamknij 
oczy na kilka minut 
i uważnie nasłuchuj.

Otwórz oczy i narysuj na kartce 
papieru symbole usłyszanych 
dźwięków (legenda). 

Kółko w środku „mapy” 
to miejsce, w którym się 
znajdujesz. Postaraj się 
słyszany dźwięk zaznaczyć 
na „mapie” w tym miejscu, 
z którego docierał (przed Tobą, 
za Tobą, po prawej stronie itp.).

Porozmawiaj z towarzyszami 
wyprawy do lasu o swoich 
odczuciach w trakcie słuchania 
i rysowania. 

Wykonanie:
1

2

3

4

moje  
miejsce

legenda:

Twój pomysł Twój pomysł

przygotuj:kartkę papieru, ołówek. 
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Przysmaki dzika
Czy wiesz, jak się nazywają członkowie dziczej rodziny 
i co lubią jeść? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że dzik 
w lesie jest sprzymierzeńcem człowieka, a na polach 
szkodnikiem upraw?

dwie grupy 
rekwizytów: 
karteczki
przedstawiające 
pokarm 
i członków rodziny 
dzików.

przygotuj:

Rekwizyty

Karteczki przedstawiające: żołędzia, bukiew, pędraka, 
dżdżownicę, mrówkę, mysz, grzyba, kłącze rośliny, 
kukurydzę, ziemniaka, buraka, jabłko, jagody, mięso.

Karteczki przedstawiające członków rodziny 
dzików z podanymi nazwami: locha, odyniec, 
warchlak, przelatek (dzik w drugim roku życia), 
wycinek (dzik w trzecim roku życia).

POKARM

RODZINA DZIKÓW:

Podzielcie się na dwie równoliczne grupy. 
Wyznaczona osoba będzie prowadziła zabawę, 
dlatego nie dołącza do żadnej z grup. Jednej 
grupie prowadzący rozdaje karteczki 
z fotografiami pokarmu, drugiej grupie – 
karteczki z nazwami członków rodziny dzików.

Prowadzący wyznacza teren przeznaczony 
do zabawy. Prosi „dziki” aby odeszły 
na bok i odwróciły się tyłem.

Osoby, które dostały karteczki z pokarmem, 
chowają je na wyznaczonej powierzchni, 
np. pod ściółką, stertą patyków, kamieniem. 
Nie należy ich zakopywać ani bardzo 
szczelnie zakrywać.

Zadaniem „dzików” jest odnalezienie, 
w wyznaczonym przez prowadzącego czasie, 
jak największej liczby schowanych karteczek.
Po jednej rundzie grupy zamieniają się rolami.

Na zakończenie przeanalizujcie, co jedzą 
dziki, co z pożywienia zapisanego na karteczkach 
pochodzi z lasu, a co rośnie na polach. 

Kto zapamiętał najwięcej   
nazw członków rodziny dzików

czas na zabawę:
1

2

3

4

5

w lesie jest sprzymierzeńcem człowieka, a na polach 
szkodnikiem upraw?

czas na zabawę:
1

Zaproś do zabawy  
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 
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Jeśli wybierzesz się do lasu większą grupą, możesz 
zorganizować wspólną grę. Opowiedz, że poznany niedawno 
ornitolog poinformował Cię, że w lesie, który jest celem 
wycieczki, żyje kaczka, która znosi czekoladowe jajka… 
Zaproponuj poszukiwania!

Kaczka 
dziwaczka 

Zatrzymajcie się na skrzyżowaniu linii 
oddziałowych lub w innym charakterystycznym 
miejscu. To jest Wasza baza.

Podzielcie się na dwa zespoły.

Porównajcie, czy zegarki wskazują 
tę samą godzinę. Wyznaczcie czas powrotu 
do bazy po upływie 25 minut.

Każdy zespół zabiera jedno jajko, kawałek 
kredy i rusza w innym kierunku.

Zadaniem zespołów jest oznaczanie trasy 
strzałkami rysowanymi kredą na korze drzew 
lub układanymi z patyków i szyszek. 
Po około 10 minutach marszu należy się
zatrzymać i na ściółce leśnej zbudować gniazdo 
oraz ukryć w nim jajko.

Po powrocie do bazy grupy wyruszają 
ponownie – tym razem na poszukiwanie 
gniazd i jajek ukrytych przez przeciwne drużyny. 
Która grupa pierwsza powróci do bazy 
z odnalezionym jajkiem?

czas na zabawę:

1

2

3

4

5

6

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

zatrzymać i na ściółce leśnej zbudować gniazdo 

gniazd i jajek ukrytych przez przeciwne drużyny. 

przygotuj:przygotuj:dwa czekoladowe  jajka,2 kawałki kredy. 

czas na zabawę:
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Burza w lesie
Las to idealne miejsce, w którym można się zrelaksować 
i wyciszyć. 

Stańcie w kręgu. Zapytaj, czy ktoś przeżył 
w lesie ulewę.

Wyjaśnij, że każdy ma naśladować ruchy 
i dźwięki wyłącznie osoby po swojej 
prawej stronie.

Poproś, aby wszyscy zamknęli oczy, 
a osobę po swojej prawej stronie poproś 
o naśladowanie dźwięku, który usłyszy.

Zacznij pocierać dłonie (dźwięk delikatnego 
wiatru) – kolejne osoby zaczynają 
powtarzać czynność.

Następnie zacznij pstrykać palcami 
(dźwięk pierwszych kropli deszczu).

Do dźwięków dodawaj kolejno: klaskanie, 
tupanie i uderzanie dłońmi w nogi 
(dźwięki ulewy i grzmotów). 
Gdy osoby na końcu kręgu jeszcze pocierają 
dłonie, te na początku już pstrykają palcami.

Kiedy wszyscy będą już pocierać dłonie, 
klaskać i tupać, poleć, aby każdy po kolei 
przestawał wydawać dźwięk, aż las się uspokoi 
i wyciszy. 

Gdy zapanuje cisza,  
trwajcie w niej przez minutę.

czas na zabawę
1

2

3

4

5

6

7

8

czas na zabawę

Życzymy  
niezwykłych  

wrażeń  
i dużo emocji.

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 
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Stwórz samodzielnie pracę plastyczną pt. Las moic  marze . 

Mgliste obrazki

Ułóż na kartce trzy niewielkie liście. Kolejno 
dokładaj do nich małe liście innych gatunków. 

Na wierzch połóż większy liść, który częściowo 
przykryje liście położone wcześniej.

Wokół największego liścia, na kartce, 
rozetrzyj palcem cień do powiek 
w kolorze czerwonobrązowym – jesiennym 
lub wiosennym ciemnozielonym. 
Po roztarciu delikatnie zdejmij największy liść. 

Drugi cień do powiek (pomarańczowy 
– jesienny, seledynowy – wiosenny) rozetrzyj 
wokół pozostałych liści. 

Zdejmij wszystkie liście poza jednym, 
wokół którego powtórz zabieg trzecim 
kolorem cienia do powiek: jesiennym –
złotym, wiosennym – żółtym. 

Przyjrzyj się swojemu dziełu. 

Czy poczułeś się przez c wilę jak  
prawdziwy artysta

wykonanie:
1

2

3

4

5

6

po trzy niewielkie
liście trzech różnych 
gatunków, 
jeden duży liść, 
kartkę papieru, 
cienie do powiek.

przygotuj:

1

2

3

4

5

Las moic  marze . 

Mgliste obrazki

wykonanie:

znajdź w lesie  
liście  o rożnych  

kształtach  
i wielkościach.
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Czy potrafisz nazwać gatunek drzewa, którego w naszych lasach jest najwięcej? To sosna zwyczajna. Przyjrzyjmy się jej!

Sosna na celowniku 

Zbierzcie:Zbierzcie:
 po 10 szyszek. 

Kto pierwszy,  

ten lepszy!

W odległości trzech dużych kroków od pnia sosny zwyczajnej połóżcie na ściółce leśnej gruby patyk. 
Nikt nie może go przekroczyć. Uczestnicy gry rzucają kolejno w kierunku pnia zebranymi szyszkami 
– każdy ma 10 rzutów. Wygrywa osoba, która najwięcej razy trafi w pień, a szyszka się od niego odbije.

Zasady:

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 
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Nie złap  
kleszcza! 
Podczas wycieczki do lasu można się bawić także w gry 
podwórkowe. Tym razem zaproponuj, aby nie łapać piłki 
po usłyszeniu słowa „kleszcz”. 

Poproś towarzyszy wyprawy, 
aby ustawili się w rzędzie przed Tobą. 

Do każdego rzucaj kolejno piłkę 
lub woreczek z grochem, wymieniając 
nazwy różnych zwierząt.

Osoba, która złapie piłkę po usłyszeniu 
słowa „kleszcz”, klęka na jedno kolano. 

Jeśli znowu popełni błąd, klęka 
na drugie kolano. 

Powstanie z tej pozycji możliwe jest 
po złapaniu piłki, po usłyszeniu słowa 
innego niż „kleszcz”. 

czas na zabawę
1

2

3

4

5

przygotuj:piłkę lub woreczek z grochem. 

Ten pajęczak  
potrafi być wyjątkowo 

nieprzyjemny,  
a nawet groźny… 
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Poznaj życie mrówek i ich rolę w lesie. Te małe owady, dzięki 
wspólnej pracy, potrafią zbudować duży i wielofunkcyjny 
dom, czyli mrowisko. Umożliwia im on powiększanie 
mrówczej rodziny i bezpieczne przeżycie, również zimą. 

Obserwując mrowisko, zwróć uwagę na to, że mrówki znoszą 
do niego pożywienie, między innymi owady roślinożerne. 
Dzięki  mrówkom ich liczba utrzymuje się w lesie na 
odpowiednim poziomie – las jest zdrowszy, ponieważ mniej 
owadów zjada liście. 

Pracowici jak…
mrówki

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

jaja

robotnice 
(najlepiej kilka osób)

mrówka-królowa

Mrówka królowa układa wokół siebie 
okrąg z patyków, liści i igliwia. W powstałej 
komorze przebywają także jaja i piastunki. 

Gdy okrąg jest gotowy, ro otnice układają 
wokół królowej więcej gałązek, a następnie 
tworzą mniejsze okręgi: spiżarnie 
oraz komory dla jaj, larw, poczwarek. 
Niektóre patyki mogą przynosić wspólnie. 

Gdy komory są gotowe, piastunki przenoszą 
do nich jaja i opiekują się nimi. 

Ro otnice cały czas budują. Powiększają 
komory i rozbudowują mrowisko. Przynoszą 
do spiżarni pożywienie (za pożywienie mogą 
posłużyć kamyki i szyszki). 

Piastunki cały czas krzątają się przy jajac , 
a później przy larwach i poczwarkach. Karmią 
larwy przyniesionym przez robotnice pokarmem, 
przenoszą je z komory nocnej, znajdującej się 
w głębi mrowiska (gdzie spędzają chłodne 
noce) do nasłonecznionej komory dziennej, 
wybudowanej na obrzeżu mrowiska. 

czas na zabawę
1

2

3

4

5

Bawcie się, jak długo macie na to ochotę.

odpowiednim poziomie – las jest zdrowszy, ponieważ mniej 
owadów zjada liście. 

Przydziel  
towarzyszom  
zabawy role: 

jaja
piastunki
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Od jaja do motyla 
Rozwój motyla jest fascynującym procesem. Składa się z 4 stadiów; 
w każdym z nich owad wygląda inaczej. Jak? Dowiecie się tego podczas zabawy.

Stańcie blisko siebie. 
Teraz jesteście jajem motyla.

Ustawcie się gęsiego. Połóżcie dłonie na ramionach 
osoby idącej z przodu. Jesteście gąsienicą, która 
szuka liści do zjedzenia, ponieważ stale rośnie.

Uwaga! Pora na następną przemianę. 
Kucnijcie lub usiądźcie po turecku blisko 
pnia drzewa. Przeobrażacie się teraz 
w poczwarkę. Nie ruszajcie się z miejsca, 
głowę schowajcie pomiędzy 
skrzyżowanymi rękoma.

Wewnątrz poczwarki zachodzą olbrzymie zmiany. 
Przepoczwarzacie się: wystawiacie najpierw jedną 
rękę, potem drugą i bez podpierania się wstajecie. 
Ruszacie rękoma (skrzydełkami), prostujecie je, 
suszycie,  i … odfruwacie jako dorosły owad.

czas na zabawę

1 2

3 4

w każdym z nich owad wygląda inaczej. Jak? Dowiecie się tego podczas zabawy.

Jesteście motylami. 
 wbiegnijcie na polanę, 
machając rękoma jak 

skrzydłami.

jajo

sienica

poczwarka

dorosły owad
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Wśród owadów jest wiele gatunków, które w zmienionym 
przez człowieka środowisku nie mają gdzie się osiedlić. 
Należą do nich zapylacze, np. pszczoły miodne, trzmiele, murarki. 
Zbuduj im domy.

Leśne hotele 

wykonanie:
1 2 33

przygotuj:sznurek naturalny,  nożyczki, różnej grubości patyki. 

Na spacerze w lesie zbierz różnej 
grubości drobne patyki. 
Połam je do tej samej długości 
i ułóż obok siebie.

W połowie długości owiń je kilka razy 
sznurkiem. Zawiąż supeł i utnij sznurek, 
zostawiając odpowiednią długość z każdej 
strony tak, by domek można było zawiesić 
na gałęzi drzewa.

Rozwieś przygotowane „leśne 
hotele” i obserwuj je do zimy.

72
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Podchody w lesie
Las to najlepsze miejsce do zabawy w podchody. 
Jest tu dużo naturalnych kryjówek i obiektów 
(np. szyszki i patyki), z których można układać znaki, 
są leśne drogi, na których nie ma ruchu samochodowego. 
Powietrze jest czystsze niż w mieście, a w upalne dni panuje 
tu miły chłód i cisza. Zaproś do zabawy 

wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

Podzielcie się na dwie grupy (w każdej 
musi być osoba dorosła) – grupę uciekającą 
i grupę goniącą.  

Ustalcie miejsce startu i mety. 

Grupa uciekająca wyrusza pierwsza. 
Na trasie zostawia strzałki zgodne z kierunkiem 
marszu (z patyków, szyszek, rysowane na 
piaszczystym podłożu lub kredą na korze drzew). 

Grupa goniąca wyrusza po 15 minutach.

Co jakiś czas grupa uciekająca zostawia zadanie 
dla grupy goniącej. Układa na ziemi kopertę 
z patyków, w jej obrębie pozostawia kartkę 
ze wskazówkami, gdzie jest ukryta instrukcja 
dotycząca zadania do wykonania. 

Zadania powinny dotyczyć otaczającej przyrody 
i zająć tyle czasu, żeby umożliwić 
grupie uciekającej oddalenie się. 

Po spotkaniu na mecie członkowie grupy 
uciekającej sprawdzają, czy wszystkie zadania 
zostały wykonane. 

Następnie grupy zamieniają się rolami. 
Wygrywa grupa, która wszystkie zadania 
wykonała bezbłędnie.

czas na zabawę

2
3

4
5

6

7

8

Co jakiś czas grupa uciekająca zostawia zadanie 

Zadania powinny dotyczyć otaczającej przyrody 

Życzymy  
niezwykłych  

wrażeń  
i dużo emocji.

czas na zabawę

Wesołej zabawy!

1
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Czy wiesz, że nie uda się zebrać  
pod drzewem  szyszek jodły?  

Kiedy nasiona dojrzeją, szyszki 
rozpadają się,  

a z drzewa opadają łuski nasienne. 
Może uda Ci się je zaobserwować  

pod jodłami? 

paletkę do gry 
w tenisa stołowego, 
szyszki. 

przygotuj:

Zaproś do zabawy  
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

Aby się rozmnożyć i rozprzestrzenić, rośliny wykształciły wiele 
przystosowań. Nasiona rosnących w polskich lasach drzew iglastych, 
tj. sosny, świerka, modrzewia i jodły osłonięte  są jedynie łupinami 
nasiennymi. Zalicza się je do grupy roślin nagonasiennych. 
Jaki gatunek drzewa iglastego rośnie na trasie Twojej wycieczki 
do lasu? Zaproponuj towarzyszom spaceru po lesie zebranie 
szyszek i grę „skaczące szyszki”. 

Skaczące szyszki 
Każdy uczestnik gry 
zbiera po 5 szyszek. 

Ułóżcie na ściółce leśnej dwie 
gałęzie w odległości pięciu 
dużych kroków. 

Oczyśćcie z szyszek teren 
pomiędzy gałęziami. 
Stańcie przy jednej z nich.

Pierwsza osoba bierze paletkę 
i odbija swoje szyszki tak, 
aby przeleciały za drugą 
wyznaczoną linię. Po odbiciu 
wszystkich swoich szyszek 
pierwszy gracz zbiera szyszki, 
które utknęły pomiędzy liniami. 

Wygrywa osoba, która zebrała 
najmniej szyszek.

czas na zabawę

1

2

3

4

5

Wesołej zabawy!
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Nocna przygoda 
Poproś opiekunów, aby towarzyszyli Ci w nocnej wyprawie do lasu. Najlepszą porą jest przełom kwietnia i maja, kiedy 
większość sów jest najbardziej aktywna. Nocna ich obserwacja i nasłuchiwanie mogą się stać niezapomnianym przeżyciem. 

opisz swoje  
wrażenia i emocje.

Wyruszcie o zmierzchu – słychać wówczas jeszcze śpiewające ptaki. Ile różnych głosów słyszycie? 
Czy zaobserwowaliście jakieś ssaki? Poruszajcie się znaną drogą, obserwujcie coraz ciemniejszy 
i milknący las. Gdy zrobi się zupełnie ciemno, zawróćcie. Wsłuchujcie się w nocny las. 
Czy udało się Wam usłyszeć sowy? A może jakaś przeleciała nad Waszymi głowami? 

Czas na przygodę:
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Las spełnia różne funkcje: przyrodnicze (np. produkuje tlen), 
społeczne (np. jest miejscem odpoczynku ludzi) i produkcyjne 
(dostarcza drewno). Poproś opiekunów, by Ci to wyjaśnili. 

Następnie rozpocznij zabawę  –  zgodnie z Twoimi 
poleceniami uczestnicy wycieczki będą odtwarzać 
gesty, ruchy i dźwięki wykonywane przez różnych 
użytkowników lub mieszkańców lasu. 

Las jest w nas 

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

Stańcie w dowolnym miejscu. Wyciągnijcie 
ręce na boki i obrócić się wokół własnej osi. 
Dłonie nie mogą dotykać drugiej osoby. 

Naśladujcie, jak rośnie drzewo: 
kucnijcie, a następnie powoli wstawajcie. 
Rozłóżcie ręce – to gałęzie. 

Naśladujcie szum lasu: 
podnieście ręce do góry i kołyszcie się 
jak drzewa, jednocześnie naśladujcie 
szum drzew.

Rozejrzyjcie się i szukajcie znajduj cyc  się  
w po liżu zwierz t. Skradajcie się na palcach, 
aby je podejrzeć. 

Naśladujcie pracę leśnika: 
zbieranie nasion, wysiewanie nasion 
w szkółce, sadzenie drzew, pielenie, 
znakowanie drzew, wycinanie drzew. 

Udajcie się na wypoczynek do lasu: 
oddychajcie czystym powietrzem, spacerujcie, 
rozglądajcie się, róbcie skłony – do przodu 
i na boki, zbierajcie grzyby i jagody, 
„łapcie” motyle, opędzajcie się od komarów. 

1

2

3

4

5

6

aby odgrywali to,  
co mówisz i pokazujesz: 

Poproś towarzyszy wyprawy do lasu, 

Ukłońcie się drzewom 
i podziękujcie za wspólną zabawę. 

Życzymy  
niezwykłych  

wrażeń  
i dużo emocji.
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Muzeum jest miejscem, w którym gromadzi się wartościowe 
przedmioty. W lesie wartościowych okazów jest mnóstwo – 
załóż muzeum przyrody.

Muzeum 
Przyrody 

różne elementy 
przyrody leżące 
w ściółce leśnej: 
liście, gałązki, 
owoce, nasiona,  
fragmenty kory, 
kawałki drewna, 
kamyki, kwiaty, 
ptasie piórka, 
muszle ślimaków. 

przygotuj:

Wybierz odpowiednie miejsce – pniak 
po ściętym drzewie, przewrócony pień, duży 
kamień (głaz). 

Stwórz kompozycję; okazami muszą być 
obiekty znalezione w lesie. 

Jako kustosz muzeum opowiedz towarzyszom 
wycieczki o ekspozycji, nazwij muzeum 
i zebrane okazy.

wykonanie:
1

2

3

wypisz nazwy  
„leśnych okazów”.
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Czy potrafisz odróżnić gatunki chronione od tych nieobjętych 
ochroną?

Zwierzęta 
chronione

zalaminowane 
lub włożone 
w przezroczyste  
„koszulki”
ponumerowane 
kartki A4 
z fotografiami 
lub rysunkami 
zwierząt oraz kamyki 
średniej wielkości.

przygotuj:

Rekwizyty

żubr, ryś, niedźwiedź, wilk

dzik, lis, sarna, borsuk

kartki ze zwierzętami chronionymi

kartki ze zwierzętami niechronionymi

Usiądźcie naprzeciwko wyznaczonego 
eksperta, który pokazuje fotografie lub rysunki 
zwierząt, nazywając je i wyjaśniając, które 
z nich są chronione, a które nie. Postarajcie się 
zapamiętać.

Następnie przetasujcie kartki i rozłóżcie je 
na podłodze lub na utwardzonej ścieżce według 
wzoru poniżej.

Stańcie 3 duże kroki od pierwszej kartki. 
Każdy po kolei rzuca kamykiem tak, 
aby trafić w kartkę nr 1.

Grę rozpoczyna osoba, która trafi kamieniem 
najbliżej środka kartki nr 1. Wskakuje na jednej 
nodze na kartkę, na której znajduje się zwierzę 
chronione oraz na dwóch nogach (lub z nogami 
na krzyż) na kartkę, na której znajduje się zwierzę 
niechronione. Kto się pomyli, staje na końcu 
kolejki, a skakać zaczyna następna osoba. 

Osoba, która zakończy bezbłędnie pierwszą 
rundę, rozpoczyna kolejną po przetasowaniu 
kart i ułożeniu ich na nowo. 

czas na zabawę
1

2

3

4

5

Czy potrafisz odróżnić gatunki chronione od tych nieobjętych 
ochroną?

Rekwizyty

Gra trwa  
tak długo,  
jak macie  

na to ochotę.
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Spotkanie  
w środku lasu 
Szyszki drzew iglastych różnią się wielkością i masą. Zbierzcie 
podczas wędrówki po lesie szyszki sosny zwyczajnej, 
świerka pospolitego i modrzewia europejskiego. Jeśli 
bawiliście się już w „Skaczące szyszki” (str. 76), wiecie, że nie 
uda się zebrać z ziemi szyszek jodły. Pamiętacie dlaczego?  

Zebrane szyszki wykorzystajcie 
do gry „Spotkanie w środku lasu”

Zatrzymajcie się na leśnej drodze. 
Zaznaczcie miejsce, kładąc na ziemi np. gałąź. 
To jest meta. Podzielcie się na dwa zespoły. 

Odmierzcie sto dużych kroków w obu 
kierunkach. W ten sposób  wyznaczycie 
miejsca startu dla obu zespołów. 

Zespoły stają na liniach startu. 
Na sygnał zaczynają się zawody.

Pierwsza osoba rzuca szyszkę, najdalej jak 
potrafi. Cała grupa podchodzi w to miejsce. 
Druga osoba podnosi szyszkę i także rzuca 
najdalej jak potrafi… 

Wygrywa zespół, który najszybciej dotrze 
do mety.

czas na zabawę

1

2

3

4

5

sosna zwyczajna
świerk pospolityjodła pospolita modrzew europejski

Wesołej zabawy!
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Drzewa można rozpoznawać po wyglądzie liści i kory, 
po owocach i nasionach. Każdy gatunek ma 
charakterystyczną sylwetkę, czyli pokrój. Przyglądaj się 
drzewom podczas wypraw do lasu i ucz się je rozpoznawać. 
Możesz też zorganizować „gimnastykę drzew”.

Gimnastyka 
drzew 

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

Zamieńcie się w sosny. Stańcie swobodnie 
blisko siebie, ułóżcie ręce wzdłuż tułowia 
i wspinajcie się na palce; rośniecie w kierunku 
słońca. Wyprostujcie plecy, podnieście ręce 
do góry i złączcie nad głową. Jesteście drzewami, 
których korony są małe i wąskie, ponieważ 
rośniecie wśród innych drzew. 

Stańcie w małym rozkroku, ułóżcie ręce 
wzdłuż tułowia i wspinajcie się na palce; 
rośniecie w kierunku słońca. Wyprostujcie 
plecy, podnieście ręce do góry. Zataczajcie 
rękoma szerokie koła – teraz jesteście sosnami 
o rozłożystych koronach, ponieważ rośniecie 
swobodnie na otwartej przestrzeni. 

Stańcie prosto, ułóżcie ręce wzdłuż tułowia, 
następnie oddalcie je od siebie o około 50 cm. 
Jesteście świerkami, kształtem przypominającymi 
choinki, które goszczą w domach podczas świąt 
Bożego Narodzenia.

Pochylcie się nisko. Opuszczając ręce i cały 
tułów, lekko kołyszcie się na boki. Jesteście 
brzozami o wiotkich zwisających gałązkach, 
którymi porusza wiatr.

Wydawaj następujące 
 polecenia: 

1

2

3

4

Życzymy  
niezwykłych  

wrażeń  
i dużo emocji.
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Zgrane stado 
Czy jesteście zgraną rodziną? Sprawdźcie to podczas 
wspólnej wyprawy do lasu. Naturalne środowisko świetnie 
się do tego nadaje. 

Wyznacz miejsce startu 
(np. gałąź ułożona na ściółce leśnej) 
i mety (np. pniak po ściętym drzewie). 

Zawiąż oczy pierwszej osobie. 
Jej zadaniem jest pokonanie odcinka 
start – meta i ominięcie po drodze przeszkód, 
np. drzewa, głazu, stosu gałęzi.

Pozostałe osoby pomagają omijać przeszkody, 
dając wskazówki słowne, np. „teraz krok w prawo”. 

To samo zadanie wykonuje każdy 
z członków rodziny. 

Ile minut upłynęło od rozpoczęcia za awy  
do momentu zako czenia  

czas na zabawę

1

2

3

4

Wyniki:Wyniki:

Zanotuj wynik.  
może podczas kolejnej  

wyprawy do lasu  
pobijecie rekord? 

przygotuj:przygotuj:szalik lub apaszkę do zawiązania oczu. 



las

W lesie znajduje się wiele znaków. Poznaj je, to dzieło leśników! Ważnym znakiem  jest tablica informująca 
o zakazie wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego lub prowadzonych w nim  różnych czynności gospodarczych 
(np. wycinki drzew). W takiej sytuacji nie wolno wędrować dalej. W lesie zauważysz też znaki, dzięki którym 
nie zabłądzisz – to poziome pasy na drzewach; w ten sposób oznacza się szlaki turystyczne. Zaznacz znaki, 
które udało Ci się zaobserwować podczas leśnej wędrówki. Jeżeli znajdziesz takie, których znaczenia nie znasz, 
udaj się do nadleśnictwa, zatelefonuj lub wyślij e-mail i zapytaj, co one oznaczają. 

Znaki w lesie
W lesie znajduje się wiele znaków. Poznaj je, to dzieło leśników! Ważnym znakiem  jest tablica informująca 
o zakazie wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego lub prowadzonych w nim  różnych czynności gospodarczych 
(np. wycinki drzew). W takiej sytuacji nie wolno wędrować dalej. W lesie zauważysz też znaki, dzięki którym 
nie zabłądzisz – to poziome pasy na drzewach; w ten sposób oznacza się szlaki turystyczne. Zaznacz znaki, 
które udało Ci się zaobserwować podczas leśnej wędrówki. Jeżeli znajdziesz takie, których znaczenia nie znasz, 
udaj się do nadleśnictwa, zatelefonuj lub wyślij e-mail i zapytaj, co one oznaczają. 

         Zaznacz
znaki, które  
udało Ci się  

zaobserwować.

82
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Na odwrót 
Las jest doskonale wyposażoną pracownią przyrody, 
wspaniałym placem zabaw, ale także najzdrowszą 
salą gimnastyczną.

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

Poproś towarzyszy wyprawy, aby ustawili się 
w rzędzie przed Tobą. Wykonuj ćwiczenia 
gimnastyczne. Zadaniem towarzyszy wyprawy 
jest wykonywanie ic  na odwrót, np.: 

• gdy wyciągasz ręce do przodu, 
oni wyciągają ręce do tyłu; 

• gdy podnosisz prawą rękę do góry, 
oni podnoszą lewą; 

• gdy się kładziesz na plecach, 
oni kładą się na brzuchu; 

• gdy kucasz, oni podskakują; 

• gdy się obracasz w lewo, 
oni obracają się w prawo. 

Jeśli uczestnik gry się pomyli, cofa się o jeden 
krok. Po trzeciej pomyłce odpada z gry. Wy rywa 
oso a, która najdłużej pozostanie w rze.

czas na zabawę

wymyśl  
własne ćwiczenie.
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Czy wiesz, dlaczego w Polsce występują cztery pory roku 
(wiosna, lato, jesień, zima)? Czy w każdym miejscu kuli 
ziemskiej tak jest? Z jakimi zmianami w przyrodzie 
jest to związane?

Cztery pory roku 

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

przygotuj:przygotuj:
sznurek/taśmę 

o długości 

ok. 10 m.

Rozłóżcie na ściółce leśnej sznurek/taśmę 
tak, aby powstał owal.  

Jedna osoba staje centralnie wewnątrz – od tej 
pory jest Słońcem. Pozostali stają na zewnątrz 
sznurka – od tej pory są kulami ziemskimi. 

„Kule ziemskie” maszerują po sznurku, obracając 
się powoli dookoła własnej osi (1 obrót to 1 
dzień), jednocześnie lekko pochylając się ku 
sznurkowi/taśmie.

czas na zabawę
1

2

3

sznurkowi/taśmie.

Zapraszamy  
do zabawy! 
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Niedźwiedź brunatny jest zwierzęciem wszystkożernym, a skład jego pożywienia znacznie się zmienia w ciągu roku. 
Latem i jesienią zjada duże ilości pokarmu roślinnego (np. owoce, drobne korzenie, żołędzie). Natomiast wiosną częściej 
poluje na zwierzęta (np. sarny, łosie, dziki). 

Berek – niedźwiedź i sarny 

Zaproś do zabawy wszystkich  towarzyszy  wycieczki do lasu! 

Wyznacz jedną osobę, która będzie 
niedźwiedziem i drugą, która będzie kozłem, 
czyli samcem sarny. 

Pozostałe osoby to samice sarny. Ustawiają się 
za kozłem gęsiego, trzymając ręce na biodrach 
poprzednika. 

Celem niedźwiedzia jest upolowanie 
sarny stojącej na końcu. 

Stado saren ucieka w prawo i lewo, nie 
rozbijając ustawienia.  Kozioł, jako pierwszy 
w kolumnie, rozkłada ramiona, aby bronić 
saren przed drapieżnikiem. 

Gdy sarna zostaje złapana, to ona staje się 
niedźwiedziem, a niedźwiedź kozłem. 

1 4

2
5

3

Wyobraź sobie  
niedźwiedzia, który  
chce upolować sarny.  

Kto będzie  
sprytniejszy? 

Wesołej zabawy!
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Podczas wędrówki przez las obserwuj uważnie otoczenie i „przenieś” to, co widzisz, na kartkę. 
Możesz dorysowywać i doklejać do kartki różne elementy. 

Mapa lasu – przyrodniczy kolaż

Narysuj na kartce prostą linię – poprowadź ją 
od dolnego lewego do górnego prawego rogu; 
to Twoja trasa do przejścia. Początek szlaku 
znajduje się na dole kartki. 

Gdy już zapełnisz kartkę, wykorzystaj kolejną. Pamiętaj, aby je ponumerować. Po powrocie do domu 
postaw pracę w widocznym miejscu (kartki ustaw w odpowiedniej kolejności). Opowiadaj o swoich obserwacjach 
odwiedzającym Cię gościom.

Po obu stronach linii możesz rysować lub 
przyklejać różne znalezione elementy. Jeżeli teren 
jest pagórkowaty, narysuj ołówkiem górki, jeżeli 
w tym miejscu rosną sosny, przyklej igły.

Wykonanie:
1

3

2

Gdy już zapełnisz kartkę, wykorzystaj kolejną. Pamiętaj, aby je ponumerować. Po powrocie do domu 3

 Makietę możesz   

też wykonać inaczej.  

Pagórki zrób z fragmentów  

kory, a sosny ze znalezionych 

gałązek, które leżą  

      w ściółce leśnej.

sztywne podkładki, 
blok rysunkowy,
ołówek, klej. 

przygotuj:
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Wiosną w lasach zakwitają rośliny zielne. Często pojawiają się 
masowo, zanim jeszcze na drzewach wyrosną liście. 
Wytrop je! 

Zwiastuny wiosny

Podczas wyprawy do lasu zaobserwuj 
wcześnie kwitnące rośliny. Naszkicuj jedną 
z nich. Zwróć uwagę na: kształt pędu, 
wygląd liści, budowę kwiatów. 

Korzystając z atlasu, ustal nazwę rośliny 
i podpisz wykonany szkic. 

Zaglądając do atlasu, dorysuj część 
podziemną rośliny. 

Wykonanie:

1

2

3

przygotuj:atlas roślin zielnych, ołówek, kredki, gumkę, temperówkę. 

część nadziemna

część podziemna

podpisz swój  rysunek, korzystając  z atlasu roślin.
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Czy znasz słowo kamuflaż? Otóż czasami zwierzęta przybierają takie ubarwienie, że nie widać ich w środowisku naturalnym. 
Stapiają się z tłem i dzięki temu trudniej je upolować, np. gąsienice nie są zjadane przez ptaki, które ich po prostu nie widzą.

Przyroda bawi się w chowanego 

dwa identyczne  
zestawy włóczek  
w różnych kolorach 
(np. brązowym, 
zielonym, żółtym, 
czerwonym) 
– po 5 nitek w każdym 
kolorze, każda nitka 
o długości około 3 cm. 

przygotuj:

Stapiają się z tłem i dzięki temu trudniej je upolować, np. gąsienice nie są zjadane przez ptaki, które ich po prostu nie widzą.

Zaproś do zabawy  
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

Na skrzyżowaniu dwóch dróg leśnych zorganizuj 
zabawę. Ułóż na ściółce leśnej i pniach drzew 
gąsienice, czyli kolorowe włóczki, w odległości 
jednego – dwóch dużych kroków jedna od drugiej. 

Opowiedz towarzyszom wyprawy do lasu 
o tym, że nadmiernie rozmnożyły się gąsienice, 
które mogą spowodować duże szkody, zjadając 
liście. Na szczęście w lesie żyją sójki i sikory, 
które z apetytem je pochłaniają.

Podziel uczestników zabawy na dwie grupy 
ptaków – sójki i sikory, które zbierać będą 
różnokolorowe gąsienice. 

Po skończonych poszukiwaniach policz 
gąsienice w każdym kolorze (osobno zebrane 
przez sójki i sikory) i porównaj wyniki obu grup. 

Porozmawiajcie o tym, które gąsienice łatwiej 
było znaleźć, a które trudniej. Już rozumiesz, 
na czym polega kamuflaż? 

1

2

3

4

5

Czas na zabawę:
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Leśne skojarzenia 
Zwróć uwagę na to, jak dużo jest wokół Ciebie różnych elementów przyrody, jak rozmaite są ich kształty, kolory, 
faktury, struktury. Zauważ, że są ze sobą powiązane, współistnieją.

Zaproś do zabawy 
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 
Stańcie w ciszy w kręgu twarzami do siebie. 
Pierwsza osoba przynosi jakiś element przyrody 
np. zielony liść. 

Kolejny uczestnik zabawy musi znaleźć 
w otoczeniu coś, co kojarzy mu się z tym 
zielonym liściem, np. brązowy liść, liść z drzewa 
innego gatunku, gałązkę. 

Kolejna osoba – cały czas w milczeniu 
– szuka w przyrodzie własnego skojarzenia. 
Nie powinno się powtarzać przynoszonych 
elementów.

Po wykonaniu zadania, uczestnicy zabawy 
kolejno nazywają przyniesione elementy. 

czas na zabawę:

1 3

4
2

Oceńcie,  
czy wszystkie  
skojarzenia  
są słuszne. 
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Podczas wędrówki po lesie wspólnie z opiekunami 
postaraj się dowiedzieć o nim jak najwięcej. Poznaj żyjące 
w lesie organizmy, dowiedz się, jakie prace wykonują leśnicy, 
jakie funkcje spełnia las. 

Przy otowuj c się do wycieczki, możesz skorzysta   
z pu likacji o lesie dostępnyc  na stronie www.lasy. o .pl. 

Pytająca piłka 

w lesie organizmy, dowiedz się, jakie prace wykonują leśnicy, 
jakie funkcje spełnia las. 

Przy otowuj c się do wycieczki, możesz skorzysta  
z pu likacji o lesie dostępnyc  na stronie www.lasy. o .pl. Zaproś do zabawy  

wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

piłkę, małe kartki 
(dla każdego 
uczestnika wycieczki 
po trzy), puste  
naklejki (liczba
naklejek równa się
liczbie pytań), 
ołówki (dla każdego 
uczestnika wycieczki). 

przygotuj:

Podczas przerwy w wędrówce po lesie 
zaproponuj towarzyszom wyprawy zabawę 
w „pytającą piłkę”. 

Każdy uczestnik wyprawy formułuje 
3 pytania lub polecenia (np. Jaki gatunek drzewa 
występuje w Polsce najczęściej? 
Wymień gatunki drzew iglastych. Jak nazywa 
się najniższa warstwa lasu?). Następnie zapisuje 
je na małych kartkach.

Zbierz kartki, ponumeruj je i włóż do czapki/
pojemnika. 

Ponumeruj naklejki i umieść je równomiernie 
na piłce. 

Stańcie w kręgu i rzucajcie do siebie „pytającą 
piłkę”. Osoba, która złapie piłkę, czyta numer 
pod prawą dłonią. 

Znajdź kartkę z tym numerem, przeczytaj 
pytanie; osoba z piłką udziela odpowiedzi. 
Jeżeli jej nie zna, odpowiada  autor pytania. 

Po udzieleniu odpowiedzi naklejkę z danym 
numerem należy zdjąć z piłki. 

czas na zabawę:

1

2

3

4

5

6

7
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Alarmowe szlaczki 
Poznaj i zapamiętaj cztery ważne numery telefonów. Skorzystasz z nich, gdy będzie potrzebna pomoc. 

szyszki, patyki,
kamienie. 

przygotuj:

Zaproponuj dorosłym, aby pomogli Ci 
zebrać szyszki, patyki, kamienie.

czas na zabawę:

1 Ułóż z nich na leśnej drodze cztery 
numery: 112, 997, 998, 999.2 Zapytaj dorosłych, gdzie można 

się dodzwonić, wybierając ułożone 
numery.

3

A może zrobisz  
egzamin  

dorosłym? 

Odpowiedzi: 112 – Europejski Numer Alarmowy, 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe



92

las

Czy wiesz, jak jest zbudowany las? Jakie w nim żyją zwierzęta?  
Proponujemy Ci zabawę, podczas której się dowiesz, jak las 
rośnie, zmienia się, żyje. 

Tworzymy las 
Każdy uczestnik zabawy szuka 
w otoczeniu obiektu, który wylosował 
na karteczce. Jeśli go znajdzie, 
pokazuje go pozostałym osobom. 

Przy pomocy atlasu ustalcie nazwy 
zaobserwowanych obiektów: roślin, 
zwierząt, grzybów. Porozmawiajcie o tym, 
w której warstwie rośnie lub żyje 
dana roślina lub zwierzę. 

Utwórzcie las, ustawiaj c się  
w następuj cy sposó : 

• „Drzewa” stoją wyprostowane z rozłożonymi 
rękoma skierowanymi ku górze. Tułów to pień, 
a ręce – gałęzie tworzące korony drzew. 

• Ptaki, huby, owady, ssaki zaczepiają 
rękoma o gałęzie lub pień drzewa. 

• Krzewy i młode drzewa lekko zginają 
nogi i rozkładają ręce w różne strony. 
Jest to warstwa podszytu i podrostu. 

• Ptaki, owady, ssaki zaczepiają rękoma 
o krzewy i młode drzewa. 

• Rośliny runa i grzyby kucają, tworząc 
warstwę runa leśnego. 

Przez chwilę żyjcie jak las. Drzewa szumią, 
ruszają delikatnie konarami; zwierzęta chodzą,  
mogą też wydawać różne odgłosy. Młode 
drzewka z podszytu i podrostu rosną i wchodzą 
do warstwy koron. Rośliny runa rozwijają 
się. Owady w tej warstwie, np. mrówki, mogą 
budować mrowisko. 

czas na zabawę:

1

2

3

4

Proponujemy Ci zabawę, podczas której się dowiesz, jak las 
rośnie, zmienia się, żyje. 

Zaproś do zabawy  
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

atlasy: roślin, zwierząt, 
grzybów; pudełko 
na bezkręgowce 
(ewentualnie mały 
słoik z przykrywką); 
opisane karteczki
(tyle karteczek, ilu jest 
uczestników wycieczki): 
1) dorosłe drzewo, 
2) młode drzewo 
3) krzew 4) huba,  
5) rośliny i grzyby runa, 
6) ssak, 7) ptak 8) owad 

przygotuj:
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Ognista piłka 
Las może być wspaniałym placem zabaw. Zaproponuj  grę  ruchową „ognista piłka”. 

piłkę.

przygotuj:

wyniki:
Zanotuj datę i wynik

Wszyscy uczestnicy wyprawy do lasu stają 
gęsiego w rozkroku. 

Pierwsza osoba trzyma piłkę, następnie 
wprowadza ją do tunelu utworzonego 
z rozstawionych nóg uczestników zabawy. 

Toczącą się piłkę popychają inni, żeby jak 
najszybciej dotarła do ostatniego gracza.

Ten biegnie z piłką na początek rzędu 
i ponownie wtacza piłkę do tunelu. Czynność tę 
powtarzają kolejno wszyscy zawodnicy. 

Ile minut upłynęło od rozpoczęcia zabawy 
do momentu zakończenia? Zanotuj wynik; 
może podczas kolejnej wyprawy do lasu 
pobijecie rekord? 

czas na zabawę
1 4

5
2

3

Data:

Wynik:

Data:

Wynik:

Data:

Wynik:
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Wiosna budzi  
kolorami  
i zapachami 

atlas roślin; 
„paletę barw” 
(kartkę, np. 
prostokątną, 
okrągłą lub w formie 
liścia) – naklej na nią 
lub namaluj 7 kolorów: 
czerwony, fioletowy, 
granatowy, błękitny, 
zielony, żółty, 
pomarańczowy. 

przygotuj:

Zaobserwuj w przyrodzie kolory znajdujące się 
na „palecie” i odpowiedz na pytania poniżej. 
Pamiętaj, aby nie niszczyć roślin; można 
coś podnieść z ziemi. 

Czy udało Ci się odnaleźć wszystkie kolory? 
Jeżeli nie, oznacza to, że dany kolor nie jest 
charakterystyczny dla danej pory roku. 

Których kolorów jest najwięcej?

Pochyl się nad rośliną, która najbardziej Ci 
się podoba i powąchaj ją.  

Jak myślisz, pachnie pęd, liść czy kwiat?

 
Postaraj się odnaleźć  

w atlasie nazwę tej rośliny. 

czas na zabawę:

1

2
i zapachami 

Zostań  
tropicielem  

kolorów 
i zapachów!

Zaobserwuj w przyrodzie kolory znajdujące się 
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Zabierz na wyprawę do lasu hula-hoop. Wykorzystaj 
przyrząd do zbadania różnorodności wiosennych roślin 
rosnących w lesie, na leśnej polanie lub łące.

Hula-hoop! 

Zaproś do zabawy wszystkich  
towarzyszy  wycieczki do lasu! 

przygotuj:„hula hop”, atlasroślin, lupę. 

Rzuć kołem hula-hoop. Policz, ile różnych 
gatunków roślin znalazło się w kole. 
Zwróć także uwagę na niepozorne, małe roślinki. 

Korzystając z atlasu roślin, rozpoznaj ich
nazwy. 

Zabawę powtórz tyle razy, ilu jest towarzyszy 
wyprawy; niech każdy rzuci jeden raz. 

W czyim kole znalazło się najwięcej gatunków? 
Czy udało się rozpoznać ich nazwy? 

czas na zabawę:

1

2

3

4

Wpisz nazwy rozpoznanych roślin:
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Każdy obiekt w lesie można opisać za pomocą przymiotników. Są to wyrazy, które odpowiadają na pytania: jaki? 
(np. szorstki), jaka? (np. kolorowa), jakie? (np. wesołe). Wykorzystaj tę wiedzę podczas zabawy. 

Zabawa z przymiotnikami 

Zaproś do zabawy  
wszystkich  
towarzyszy  

wycieczki do lasu! 

Stańcie w kręgu twarzami do 
siebie. Pierwsza osoba rozgląda 
się i wypowiada jakieś słowo – 
nazwę cząstki przyrody, którą 
widzi w lesie.

Kolejne osoby podają skojarzenia do zaproponowanej cząstki 
przyrody w formie przymiotników opisujących cechy obiektu. 
Nie wolno się powtarzać. Na przykład skojarzenia do słowa „liść” 
mogą brzmieć: piłkowany,  złożony, zielony; do słowa „grzyb” – 
brązowy, jadalny, zdrowy. 

Gdy wszyscy podadzą skojarzenia do pierwszego słowa, druga 
osoba wypowiada kolejne słowo, a pozostali podają skojarzenia.

czas na zabawę:
1

2

3

Życzymy  
niezwykłych  

wrażeń  
i dużo emocji.



97

las

Aby wykonać pracę plastyczną, nie zawsze konieczne są farby, kredki, pisaki. Wykorzystaj to, co znajdziesz w lesie, 
np. glebę i składniki ściółki leśnej.

Malowanie farbami natury 

Rozejrzyj się wokół i wybierz 
roślinę, która najbardziej Ci 
się podoba.

Namaluj ją, wykorzystując to, co Cię otacza. Maluj ziemią, 
trawą, igliwiem, liśćmi, owocami itp., wcierając w kartkę 
znalezione leśne „farby”.

czas na zabawę

1 2

Wesołej zabawy!

przygotuj:przygotuj:kartkę z bloku technicznego. 
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Prace plastyczne można wykonać nie tylko z gotowych rzeczy kupionych w sklepie, ale także z naturalnych 
elementów przyniesionych ze spaceru po lesie, parku, łące. Kwiat, liść, trawa, kawałek patyka mogą posłużyć 
do stworzenia wspaniałego dzieła. Niech las będzie Twoją inspiracją! 

Leśne inspiracje 

materiały zebrane 
na spacerze, kartki
papieru, bibuły 
lub gazety 
(do wysuszenia roślin), 
kartkę papieru 
lub kartonu, nożyczki, 
mocny klej, najlepiej 
taki, który po wyschnię-
ciu staje się bezbarwny; 
ramkę w rozmiarze 
kartki (możesz wykonać 
ją samodzielnie). 

przygotuj:
Podczas pobytu w lesie zbierz 
materiały do wykonania pracy. 

Przyklej zebrane i wysuszone materiały na papier 
lub karton tak, jak podpowiada Ci wyobraźnia. 

Ususz zebrane fragmenty roślin (należy je 
umieścić na ok. dwa tygodnie pomiędzy kartkami 
papieru, bibuły lub gazety i docisnąć książkami). 

Gdy klej wyschnie, umieść pracę w ramce. 
Obrazek możesz powiesić na ścianie.

Wykonanie:

1

3

2

4
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Zbuduj gniazdo 
Wiosna to czas powrotów ptaków z ciepłych krajów. Przylatują do Polski, aby zbudować gniazdo i wychować potomstwo. 
Później, gdy do Polski zbliża się zima, ponownie wracają do ciepłych krajów. Budowa gniazda nie jest prosta. U jednych 
gatunków buduje je tylko samiczka lub samczyk, u innych para robi to wspólnie. A Ty? Czy potrafisz zbudować ptasie gniazdo? 

atlas ptaków 
(z rysunkami/zdjęciami 
gniazd), balon z grubej 
gumy, płyn do zmywa-
nia naczyń, bezbarwny 
klej, naturalne elementy 
ściółki leśnej: cienkie 
gałązki, listki, nasiona, 
łuski szyszki, skrawki 
kory, źdźbła trawy, 
fragmenty porostów… 

przygotuj:

Nadmuchaj balon. Posmaruj balon płynem 
do zmywania naczyń – po wykonaniu gniazda, 
łatwiej usuniesz balon ze środka.

Wypuść z balonu powietrze i odklej go delikatnie z wnętrza gniazda. Porównaj wykonane przez siebie gniazdo 
z pokazanymi w atlasie. Czy przypomina gniazdo jakiegoś gatunku?

Przyklejaj do balonu naturalne elementy, 
ale tylko do połowy jego wysokości. 
Po skończonej pracy poczekaj, aż klej wyschnie.

Wykonanie:

1

3

2
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Wiosną podłoże w lesie jest często wilgotne – topnieje śnieg, pada deszcz. To doskonała okazja, aby zaobserwować tropy 
zwierząt. Zrób odcisk tropu i zabierz go ze sobą do domu. Taka pamiątka będzie miłym wspomnieniem wycieczki do lasu. 

Pamiątka z wyprawy do lasu 

atlas z tropami 
zwierząt, sztywny 
pędzelek, pasek 
papieru (60 cm x 5 cm), 
spinacz, gips (ok. 0,5 kg), 
woda (ok. 0,5 l), 
pojemnik (1 l), łyżka. 

przygotuj:
Spróbuj odnaleźć w lesie wyraźny trop zwierzęcia. 
Korzystając z atlasu, ustal nazwę zwierzęcia, które 
zostawiło ślad. Otocz trop paskiem papieru w taki 
sposób, jak pokazano na rysunku. 

Zalej masą trop zwierzęcia. 
Poczekaj, aż gips zastygnie.

Wypełnij gipsem przygotowany wcześniej 
pojemnik i powoli wlewaj wodę (małymi porcjami). 
Cały czas mieszaj masę dokładnie łyżką, 
aż uzyskasz jednorodną, gęstą konsystencję. 

Podnieś gips z ziemi. Korzystając z pędzelka, 
oczyść odcisk z resztek roślinnych i ziemi. 

Wykonanie:
1

3

2

43
Zabierz swoje dzieło  

do domu i połóż w widocznym  
miejscu. A może pokażesz  
koleżankom i kolegom 
na lekcji poświęconej 

leśnym zwierzętom? 



Edukatorzy leśni, czyli leśnicy zajmuj cy się  
przekazywaniem wiedzy o lesie i żyj cyc   
w nim or anizmac , maj  mnóstwo pomysłów  
na ry i za awy. W ksi żce, któr  ierzesz do r k,  
postanowili się nimi podzieli . 

W  tym tomie  zapraszamy Cię do lasu wiosenne o.  
Z dnia na dzie  świat wokół nas staje się coraz ardziej  
zielony i kolorowy, a przyroda udzi się na nowo do życia.  
Wśród  od łosów lasu najlepiej słyszalne s  łosy ptaków. 
A y ukierunkowa  Twoje o serwacje i odkrycia,  
leśnicy przy otowali propozycje  ier i za aw  
na każdy wiosenny dzie . Możesz awi  się w lesie,  
a także w domu, szkolnej świetlicy, podczas podróży...

Zawsze pamiętaj   
Do lasu c od  tylko w towarzystwie dorosłyc   

ISBN 

z lasem  
przez cały rok

Lato

z lasem  
przez cały rok

Jesień

z lasem  
przez cały rok

Zima

tom wiosenny  
jest pierwszym z serii

„z lasem przez cały rok”


