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Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

55-200 Oława, Broniewskiego 13                                                                                                                    dolnośląskie 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / ty tuł zajęć:  
 

          Poznaj wśród drzew swojego przyjaciela 
 

2. C zas trwania zajęć: 

 

60 min. 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Szkoła Podstawowa 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 1 osób    max. 15 osób 

5. Prowadzący zajęcia:  
 
Właściciel Zagrody, zaproszony gość – Leśniczy z Nadleśnictwa Oława.  

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Funkcja lasu –zabawa w lesie poznanie drzew i roślin przez zmysł dotyku. 
 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Wstęp: 
powitanie uczestników spotkania i przedstawienie tematu spotkania.  
Podczas pogawędki prowadzący zapoznaje dzieci z miejscem, w którym przebywają –w  Rezerwacie 
Grody Ryczyńskie. Jest to teren po wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym sk ładających się z 
dwóch grodzisk pod nazwą Ryczyn. W rezerwacie rosną k ilkusetletnie dęby z domieszką gatunków 
drzew iglastych. Stara się dowiedzieć, co dzieci wiedzą o lesie, czy jest to ty lko zbiorowisko drzew?  
Wykorzystanie f i lmu „Lasy Dolnego Ś ląska – Nadleśnictwo Oława”  Scenariusz: Kamila Krawiecka, 
czyta Krystyna Czubówna.  
 
Ścieżka Drzew . 
 
1. Poznanie drzew , k tóre rosną na terenie Rezerwatu. Ścieżka pokazuje naturalne pnie drzew, 

gałęzie, l iście, owoce, nasiona, kwiatostany . Dzieci je  opisują, rozpoznają ich cechy,  uczą się je  
nazywać. Do wykorzystania: opracowanie „Najczęściej spotykane drzewa leśne i parkowe” 
Danuta Wyrzykowska. 
1.1 Warsztaty: dzieci przykładają kartki papieru do kory wybranych drzew, zarysowują kartkę 
kredką świecową – odwzorują fakturę kory. Dzieci wymieniają s ię kartkami starając s ię 
przyporządkować kartkę do danego pnia drzewa. 
 

2. Spacer w pobliskim lesie. 
Odszukanie w lesie drzew, poznanych wcześniej na ścieżce dydaktycznej  oraz drzew i krzewów 
miododajnych i py łkodajnych. 

            Dzieci poznają warstwy lasu (korony drzew, podszyt, runo leśne, ściółkę) Pogawędka na temat     
            funkcji lasu: k limatyczna: ochrona gleby, powietrza, produkcyjna, estetyczna, dydaktyczna,  
            rekreacyjna oraz jako schronienie dla zwierząt.  Szukanie ś ladów życia zwierząt i ptaków w lesie    
            (tropy, odchody, zryta ziemia, jamy, dziuple, otwory)  
 

2.1 Zabawa „Poznaj wśród drzew swojego przyjaciela”  
Jedno z dzieci ma zasłonięte oczy, drugie dziecko prowadzi go do wybranego przez s iebie 
drzewa. Dziecko z zasłoniętymi oczami, po dojściu do drzewa, uczy się go poznawać poprzez 
dotyk, objęcie, wyczucie jego najbliższego otoczenia. Dzieci wracają na miejsce wyjścia. 
Dziecko, które „zaprzyjaźniło” s ię z drzewem próbuje go rozpoznać.  

2.2 Zabawa „Zasoby i zwierzęta i zasoby” 
Zabawa ukazuje mechanizm zachowania równowagi w przyrodzie. Każde zwierzę potrzebuje 
do życia jedzenia, picia, oraz miejsca gdzie znajdzie schronienie i wychowa młode.  

            2.3  Zagadki o zwierzętach leśnych.  
 

3. Spacer do Pomnika Przyrody – Dębu ”Racław”. 
3.1   Obliczanie wieku drzewa na podstawie obwodu pnia lub jego słojów (w przypadku drzewa     



        ściętego) 
3.2   Pogawędka na temat symboliki drzew, ludowych wierzeń i obyczajów.  
3.3   Lepienie na drzewie maski Ducha drzewa. Dzieci są podzielone na małe grupy 2 -4  

osobowe. Na wybranym, upodobanym przez s iebie drzewie, dzieci lepią maskę z gliny , 
szyszek, trawy, gałęzi, wyobrażającą charakter i  wygląd Ducha danego drzewa.  
 

4. Zakończenie. 
Pogawędka na temat jakie istnieją zagrożenia, gdy nieodpowiednio będziemy postępować wobec  
przyrody, dostrzeżenie wpływu przyrody (pory roku) na zwierzęta i ludzi, uświadomienie sobie 
potrzeby kontaktu z przyrodą.  
Posadzenie na terenie Zagrody jednej sadzonki drzewa upamiętniającego pobyt dzieci. 
Zawieszenie na drzewku pamiątkowej tabliczki.  
 

8. Pomoce dydaktyczne:  
 
Film Lasy Dolnego Ś ląska – Nadleśnictwo Oława” Scenariusz: Kamila Krawiecka, czyta Krystyna 
C zubówna, „ABC Przyrody”, „Przyroda i Leśnictwo Dolnego Ś ląska”, tabela wiekowa drzew, metr 
krawiecki, kalkulator, opaska na oczy, glina, kartki papieru, kredki, sadzonka drzewka, ścieżka 
edukacyjna „ Drzewa Rezerwatu Grody Ryczyńskie .”  
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 

 

 


