
We współ cze snej pe da go gi ce pod kre śla
się ro lę in te gra cji w pro ce sie dy dak -

tycz no -wy cho waw czym. Łą cze nie tre ści re ali zo -
wa nych w cza sie na uki szkol nej i kon ty nu acja
ich pod czas za jęć po za lek cyj nych uła twia dziec -
ku ca ło ścio we po strze ga nie świa ta. 

Ele men tem wspie ra ją cym na szych
uczniów w pra wi dło wym roz wo ju są po za -
lek cyj ne za ję cia eko lo gicz no -przy rod ni cze.
Pod czas re ali za cji za dań do ty czą cych za gad -
nień przy ro dy i eko lo gii uwzględ nia my 
tre ści z in nych dzie dzin wie dzy. Przy pla no -
wa niu pra cy nie moż na za po mi nać o war to -
ściach pły ną cych z oto cze nia przy rod ni cze -
go i kul tu ro we go. Po zwa la to nam,
Po la kom, za cho wać wła sną kul tu rę na ro do -
wą, tak istot ną w dzi siej szych cza sach.

No wy po mysł 
Stąd po mysł na opra co wa nie pro jek tu

edu ka cyj ne go pt. „Po zna je my las róż ny mi
zmy sła mi”, któ re go ce lem jest wy twa rza nie
wię zi emo cjo nal nych z przy ro dą i z kul tu rą.
Wie lo zmy sło we po zna wa nie świa ta wpły wa
po zy tyw nie na trwa łość zdo by wa nej wie dzy,
po bu dza do dzia ła nia i uatrak cyj nia za ję cia. 

Cykl przy go to wa nych przez nas za jęć roz -
po czy na się wy ciecz ką do la su, któ ra sta no -
wi pod sta wę do dal szej pra cy. 
l „Mu zy ka la su” to za ję cia zwią za ne z wra -

że nia mi słu cho wy mi. Ucznio wie po zna ją
utwo ry mu zy ki kla sycz nej i ich twór ców,
utrwa la ją na zwy in stru men tów, pi szą tek -
sty pio se nek, bu du ją in stru men ty, ilu stru -
ją mu zy kę. 

l „Rzeź biarz la su” to sce na riusz, któ ry za -
wie ra ele men ty do sko na lą ce zmysł wę chu
i do ty ku. Rzeź biarz pre zen tu je na rzę dzia,
któ ry mi się po słu gu je oraz eta py pra cy
przy wy twa rza niu rzeź by. Le śni czy opo -
wia da, na czym po le ga je go pra ca i w ja ki
spo sób „rzeź bi” na tu ral ny las. 

l „Le śny po eta” na wią zu je do do znań słu -
cho wych i od gło sów pta ków. Dzie ci do -
sko na lą na rzą dy mo wy, po zna ją i pi szą
wier sze. 

l „Las w sztu ce lu do wej i użyt ko wej”
– ucznio wie po zna ją pol ską twór czość lu -
do wą, stro je, mu zy kę, tań ce. Do strze ga ją
ele men ty le śne w sztu ce lu do wej i użyt ko -
wej, wy ko rzy stu ją je we wła snej twór czo -
ści. Roz po zna ją sma ki prze two rów z le -
śnych owo ców.

Poznajemy las
praca konkursowa

Dziec ko w wie ku wcze snosz kol nym jest szcze gól nie 
po dat ne na wszel kie go ro dza ju wpły wy ota cza ją cej je
rze czy wi sto ści, a do ko nu ją ce się w nim zmia ny
wa run ku ją póź niej szy kie ru nek roz wo ju oso bo wo ści. 
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l „Las w li te ra tu rze” – dzie ci gro ma dzą li -
te ra tu rę zwią za ną z la sem, do ko nu ją jej
po dzia łu, two rzą wła sne tek sty. Ru chem
przed sta wia ją opo wia da nie o le sie, ry su ją
zwie rzę ta. Do sko na lą zmysł wę chu, roz -
po zna jąc za pa chy so ków  z le śnych owo -
ców oraz su szo nych grzy bów.

l „Kul tu ro twór cza ro la la su” – pod czas
tych za jęć ucznio wie syn te ty zu ją zdo by tą
wie dzę, ba wią się w te atr w obec no ści go -
ścia. Wnio sku ją, kto two rzy kul tu rę, gdzie
się z nią spo ty ka my i jak waż ną ro lę w jej
two rze niu od gry wa las. 
Przed sta wio ny pro jekt edu ka cyj ny pod -

kre śla waż ność ochro ny ga tun ko wej ro ślin
i zwie rząt, uczy kul tu ral ne go za cho wa nia
w le sie, wpro wa dza ele men ty za sko cze nia,
stwa rza moż li wość spo tka nia z cie ka wy mi
ludź mi. 

Kie ru jąc się za sa da mi Tor re an ce’a, wy -
zwa la ak tyw ność i my śle nie twór cze dzie ci,
stwa rza oka zje do ma ni pu lo wa nia przed -
mio ta mi. Da je wol ność i swo bo dę dzia ła nia,
wy ostrza zmy sły nie zbęd ne do po zna wa nia
świa ta, za pew nia uczniom moż li wość pra cy
we wła ści wym dla nich tem pie. Uwzględ nia
róż no rod ne for my ak tyw no ści: li te rac ką
(Fre inet), pla stycz no -tech nicz ną, mu zycz ną
i ru cho wo -ta necz ną. 

Pro jekt ten za wie ra pro po zy cje ćwi czeń
re lak sa cyj no -od prę ża ją cych, uła twia ją cych
my śle nie, za pa mię ty wa nie i kon cen tra cję
(Den ni son).

Mi łe wspo mnie nia 
Prze pro wa dzo ne za ję cia spo tka ły się

z mi łym przy ję ciem dzie ci. Do uczest nic twa
w spo tka niach za chę ci ła uczniów wy ciecz ka
do la su. Prze ży cia i emo cje jej to wa rzy szą ce
po zy tyw nie wpły nę ły na udział i ak tyw ność
na ko lej nych za ję ciach. Dzie ci wspo mi na ły
przy tu la nie się do drzew, oglą da nie tro pów
sa ren, śpiew pta ków i po si łek na le śnej po la -
nie. Du żą atrak cją by ło ko rzy sta nie z lup,
lor ne tek i apa ra tu fo to gra ficz ne go. 

Chęt nie wy ko ny wa ły wła sne in stru men ty,
rzeź bi ły w ko rze, ozda bia ły ele men ta mi ro -
ślin ny mi ta le rze, de ski, ety kie ty i ma lo wa ły

zwie rzę ta. Zgod nie przy zna wa ły, że słu cha -
nie mu zy ki pod czas prac pla stycz nych spra -
wia im przy jem ność. Wie lu emo cji do star -
czy ło spo tka nie z rzeź bia rzem, py ta niom nie
by ło koń ca. Po dej mu jąc pró by rzeź bie nia,
ucznio wie prze ko na li się, że nie jest to ła twa
pra ca, wy ma ga cier pli wo ści, ostroż no ści i ta -
len tu. Te go sa me go dnia od kry li, że le śni czy
tak że jest rzeź bia rzem, ale…praw dzi we go
la su. Nie zwy kle atrak cyj ne i nie ty po we by ły
za ba wy do sko na lą ce zmy sły sma ku, do ty ku
i za pa chu, rzad ko sto so wa ne pod czas za jęć
szkol nych.

W cza sie tych spo tkań wszy scy by li bar dzo
ak tyw ni, wy ka zy wa li się du żą po my sło wo ścią,
chęt nie pra co wa li w gru pach. Na wet ucznio -
wie ma ją cy za zwy czaj trud no ści z opa no wa -
niem wie dzy do sko na le ra dzi li so bie z pro po -
no wa ny mi za da nia mi. Moż li wość prze -
bie ra nia się w stro je lu do we za chę ci ła
do skocz nych tań ców w lu do wych ryt mach. 

Wie le przy jem no ści spra wia ły dzie ciom
„ty tu ły”, któ re otrzy my wa ły na za koń cze nie
spo tkań, ja ko na gro dę za ak tyw ną i twór czą
po sta wę:

– ma larz la su,
– mu zyk la su,
– rzeź biarz la su,
– le śny po eta,
– ar ty sta lu do wy,
– le śny pi sarz. 
Dzie ci sa mo dziel nie do cho dzi ły do okre -

ślo nych prawd i za sad, umia ły wy cią gać od -
po wied nie wnio ski, a co za tym idzie, per -
spek ty wicz nie my śleć. 

Uczy ły się, jak atrak cyj nie, bez piecz nie
i po ży tecz nie spę dzać wol ny czas. 

Spo tka nie I

Te mat: Wi zy ta w po bli skim le sie

Re zul ta ty pla no wa nych za jęć.
Uczeń:
– do ce nia ro lę zmy słów w po zna wa niu śro -

do wi ska,
– po tra fi zor ga ni zo wać i za pla no wać miej -

sce pra cy,
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– po dzi wia wy two ry na tu ry,
– chęt nie przed sta wia środ ka mi ma lar ski -

mi wra że nia z wy ciecz ki,
– umie re ago wać na za cho wa nia za gra ża ją -

ce śro do wi sku,
– po tra fi współ dzia łać w ze spo le,
– na zy wa swo je uczu cia,
– do ce nia zna cze nie la su,
– do strze ga li te ra tu rę po pu lar no nau ko wą

ja ko źró dło wie dzy,
– roz po zna je drze wa, krze wy i ro śli ny 

ziel ne,
– po tra fi miar ką cen ty me tro wą mie rzyć ob -

wo dy pni drzew,
– prak tycz nie po słu gu je się lor net ką, lu pą

i apa ra tem fo to gra ficz nym w cza sie ob -
ser wa cji przy rod ni czych,

– roz po zna je źró dła dźwię ków,
– po tra fi po praw nie za pi sać czę ści mo wy. 

Środ ki dy dak tycz ne: 
Sztucz ne drzew ka, ga łąz ki z drzew, ka se -

ta z pio sen ką „Wi zy ta w le sie” (Wyd. MAC,
Dzierżoniów, 1998), zie lo ne pa pie ro we list -
ki, kar to no we drze wo do przy kle ja nia list -
ków, klej, list ki z wy ci nan ki sa mo przy lep nej
w czte rech ko lo rach, czte ry ko per ty w tych
sa mych ko lo rach, treść za dań ma te ma tycz -
nych na kart kach, li te ra tu ra o te ma ty ce
przy rod ni czej, apa rat fo to gra ficz ny, lor net -
ki, lu py, mia ry kra wiec kie, przy bo ry do pi sa -
nia, re pro duk cje ob ra zów, far by pla ka to we,
pędz le, gąb ki, wa ta, pa pier ry sun ko wy, szta -
lu gi, imi ta cja drzew ka z kar to nu i ga łą zek,
na pis „Drzew ko osią gnięć, „zie lone list ki
z na pi sa mi „MA LARZ LA SU”.

Prze bieg za jęć
1. Wpro wa dze nie do te ma tu za jęć po -

przez in sce ni za cję pio sen ki pt. „Wi zy ta w le -
sie”, w wy ko na niu czwor ga dzie ci.

W sa li lek cyj nej przy go to wa ne sztucz ne
drzew ka, roz rzu co ne pa pier ki, śmie ci i po ła -
ma ne ga łąz ki (uzy ska ne z przy ci na nia drze -
wek owo co wych w szkol nym ogro dzie).

2. Ana li za tek stu pio sen ki.
Ucznio wie wy po wia da ją się na te mat nie -

pra wi dło we go za cho wa nia dzie ci w le sie
na pod sta wie tek su pio sen ki. Uza sad nia ją,

dla cze go na le ży za cho wy wać się kul tu ral nie.
Np.: Nie wol no ha ła so wać, aby nie pło szyć
zwie rząt. Nie wol no zry wać ro ślin, po nie waż
są pod ochro ną lub mo gą być tru ją ce. Nie
na le ży nisz czyć ru na le śne go, gdy zbie ra my
ja go dy lub grzy by. Las jest do mem dla zwie -
rząt. Da je tlen po trzeb ny lu dziom i zwie rzę -
tom. Z la su ma my drew no, grzy by, ja go dy,
książ ki.

3. Ofer ty edu ka cyj ne dzie ci.
N.– Wa sza wie dza na te mat la su jest bo -

ga ta. Co chcie li by ście ro bić w związ ku z tym
te ma tem? 

Swo je pro po zy cje za pisz cie na kart kach
– zie lo nych list kach, na klej cie je na kar to no -
we drze wo znaj du ją ce się na ta bli cy.

Jed na oso ba od czy tu je za pi sa ne po my sły,
a na stęp nie ca ła gru pa  przez gło so wa nie 
wy bie ra ofer ty do re ali za cji – wy ciecz ka
do la su.

4. Przy go to wa nia do wy ciecz ki, sfor mu ło -
wa nie ce lu przez dzie ci. Dzie ci two rzą gru py
dro gą lo so wa nia, wy bie ra ją z wo recz ka list ki
z wy ci nan ki sa mo przy lep nej i na kle ja ją je
na ubra nie. List ki są w ko lo rach iden tycz -
nych z ko per ta mi, w któ rych znaj du ją się za -
da nia dla ze spo łów.

N.– Za po znaj cie się z tre ścią za dań, a na -
stęp nie z przy go to wa nych w sa li ma te ria łów
(atla sy, prze wod ni ki, ma py, kart ki pa pie ru,
dłu go pi sy, ołów ki, mia ry kra wiec kie, li nij ki,
apa rat fo to gra ficz ny, lu py, lor net ki, ap tecz -
ka) wy bierz cie ta kie, któ re bę dą po trzeb ne
do wy ko na nia za dań znaj du ją cych się w ko -
per tach.

Za da nie dla gru py I
Wsłu chaj cie się w od gło sy la su. Na kart ce

za no tuj cie źró dło ich po cho dze nia. Za pisz -
cie je za po mo cą rze czow ni ków i cza sow ni -
ków.

Za da nie dla gru py II
Wy pisz cie wszyst kie na zwy roz po zna nych

krze wów i ro ślin ziel nych. Do ko naj cie ich
po dzia łu.
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Za da nie dla gru py III
Wy pisz cie na zwy za ob ser wo wa nych

miesz kań ców la su. Do każ de go do pisz cie
dwa przy miot ni ki od po wia da ją ce je go ce -
chom.

Za da nie dla gru py IV
Opra cuj cie krót ką no tat kę na te mat sta -

nu czy sto ści la su, w któ rym się znaj du je cie.
Pod kre śl cie w tek ście jed ną kre ską rze czow -
ni ki, a dwie ma – cza sow ni ki. Sfo to gra fuj cie
naj pięk niej sze i naj brzyd sze miej sca la su.

Za da nie dla gru py V
Za no tuj cie na zwy spo tka nych w le sie

drzew. Po dziel cie je na igla ste i li ścia ste. Za -
pisz cie ob wód pnia naj grub sze go drze wa
w cen ty me trach i mi li me trach.

Przed wyj ściem ze szko ły dzie ci przy po -
mi na ją za sa dy bez piecz ne go po ru sza nia się
w te re nie, za bie ra ją ze so bą ap tecz kę.

5. Wy ko ny wa nie za dań w le sie. 
Przed pre zen ta cją ze bra nych in for ma cji

ćwi cze nia uła twia ją ce ko mu ni ka cję wer bal -
ną – od dy cha nie prze po no we i kap tu rek my -
śli cie la. 

6. Za ba wa pt. „Opisz, co jest w wor ku”.
W trzech wo recz kach znaj du ją się po 3

szysz ki: mo drze wio wa, świer ko wa, so sno wa.
Chęt ne dzie ci wkła da ją rę ce do wor ków i,
do ty ka jąc znaj du ją cych się w nich przed mio -
tów, opi su ją je – po zo sta łe dzie ci usta la ją
na zwy szy szek.

7. Roz mo wa na po lan ce.
N.– Przed wyj ściem po wie dzie li ście, co

da je czło wie ko wi las. Za sta nów cie się, czy są
lu dzie, któ rzy ma ją ko rzy ści z la su, ni cze go
z nie go nie za bie ra jąc?

– Czy wy mo gli by ście dzi siej szy po byt
w le sie w ja kiś spo sób wy ko rzy stać?

U.– Mo że my ma lo wać, pi sać, śpie wać
o le sie itp.

N.– Lu dzie w le sie wy po czy wa ją, po dzi -
wia ją je go pięk no.

Stań cie te raz przy do wol nym drze wie,
obej mij cie je, za mknij cie oczy i wsłu chaj cie
się w mu zy kę la su. Po po wro cie do szko ły
na ma lu je cie swo je wra że nia.

8. Po wrót do szko ły, pre zen ta cja re pro -
duk cji ma lar skich.

Wy ja śnie nie sło wa re pro duk cja, po rów ny -
wa nie dzieł ze wspo mnie nia mi i wra że nia mi
z wy ciecz ki. 

Przy kła do we re pro duk cje:
J. Bru eghel, „Dro ga le śna z po dróż ny mi”

(olej),
M. Gie rym ski, „Od po czy nek w cza sie po -

lo wa nia” (olej),
G. Or łow ski, „Wal ka żu brów” (drze wo -

ryt),
J. Szysz kin, „Zła ma ne drze wo w le sie”

(tusz)
J. Cheł moń ski, „Skraj la su” (olej). 
9. Praca pla stycz na w gru pach na te mat:

„Las w mo ich oczach”.
Za sto so wa nie pię ciu tech nik pla stycz -

nych do wy bo ru:
– mo kre w mo krym,
– ma lo wa nie wa tą,
– ma lo wa nie gąb ką,
– ma lo wa nie pal cem,
– ma lo wa nie na gnie cio nym pa pie rze.
10. Pre zen ta cja prac przez au to rów.
Ucznio wie dzie lą się wra że nia mi i uwa ga -

mi do ty czą cy mi wspól nej pra cy pla stycz nej.
Or ga ni zu ją wy sta wę ob ra zów z wy ko rzy sta -
niem szta lug. 

Wy ko na ne ob ra zy bę dą sta no wi ły de ko -
ra cję z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia 
Zie mi.

11. Ewa lu acja.
N.– Pod czas wy ko ny wa nia prac pla stycz -

nych by li ście …(dzie ci od po wia da ją) – ma -
la rza mi.

– Stwo rzy li ście pięk ne dzie ła i dla te go każ -
de mu z was na da ję ty tuł: MA LA RZA LA SU,
któ ry znaj du je się na zie lo nym list ku.

W kla sie przy go to wa na jest imi ta cja drze -
wa z ga łą zek i kar to nu, ko mu po do ba ło się
dzi siej sze spo tka nie, zdo był no we umie jęt -
no ści lub wia do mo ści, niech po wie si swój li -
stek na drze wie. No si ono na zwę „drze wo
osią gnięć” (na uczy ciel wy ja śnia zna cze nie
sło wa imi ta cja).

Ucznio wie za wie sza ją na drze wie zdo by te
zie lo ne list ki z na pi sem:
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Ty tuł: MA LA RZA LA SU zdo był.....
(imię i na zwi sko).

Spo tka nie II
Te mat: Mu zy ka la su

Re zul ta ty pla no wa nych za jęć
Uczeń:
– im pro wi zu je pio sen kę, ilu stru je pla stycz -

nie utwór mu zycz ny,
– po praw nie śpie wa pio sen kę, pra wi dło wo

ope ru je od de chem,
– chęt nie bie rze udział w im pro wi zo wa -

nych in sce ni za cjach na pod sta wie utwo ru
mu zycz ne go,

– po dej mu je twór cze pró by li te rac kie,
– roz wi ja swo ją twór czą wy obraź nię,
– czy ta ci cho ze zro zu mie niem tekst,
– jest twór cą ory gi nal nych in stru men tów

mu zycz nych,
– ukła da me lo dię do wła sne go tek stu,
– umie współ dzia łać w ze spo le,
– roz po zna je in stru men ty dę te i stru no we,
– słu cha utwo ru mu zycz ne go, po tra fi

okre ślić je go cha rak ter i na strój.

Środ ki dy dak tycz ne:
Pły ta z utwo ra mi – „Pta szar nia” K. Sa int -

-Saënsa, „Ta niec mu szek”, „Ta niec niedź -
wiad ków” J. Gorz tec kiej, pa ski pa pie ru, ma -
za ki, kar tecz ki - lo sy z na ry so wa ny mi
in stru men ta mi, ka se ta z mu zy ką do pio sen -
ki „Sprzą tać las”, ka se ta z od gło sa mi la su
„We so ła szko ła” kla sa III ka se ta nr 3, wa liz -
ka z dre wien ka mi, pa pie ra mi, kasz ta na mi,
łu pi na mi orze chów, pa pier ry sun ko wy, far by
pla ka to we, bi bu ły, pla ste li na, zie lo ne list ki
z na pi sa mi „LE ŚNY MU ZYK”.

Prze bieg za jęć
1. Wy słu cha nie utwo ru mu zycz ne go pt.

„Pta szar nia” K. Sa int -Saënsa w wy ko na niu
Or kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii Na ro -
do wej pod dy rek cją W. Ro wic kie go.

N.– Z czym ko ja rzy się wam wy słu cha ny
utwór?

– Na pod sta wie cze go są dzi cie, że to mo -
że być las?

– Któ ry frag ment utwo ru lub in stru men ty
ko ja rzą się wam z la sem?

2. Wzbo ga ca nie słow nic twa.
N.– Jak na zwa li by ście lu dzi, któ rzy two -

rzą mu zy kę?
U.– Kom po zy tor, pia ni sta, per ku si sta,

dy ry gent.
Swo je pro po zy cje dzie ci za pi su ją na kar -

to no wych pa skach i umiesz cza ją na środ ku
dy wa nu. Ucznio wie wspól nie usta la ją ogól -
ną na zwę:  „TWÓR CY MU ZY KI”, za pi su -
ją na du żym kar to nie, któ ry umiesz cza ją
nad po zo sta ły mi na pi sa mi.

3. Za gad ki ru cho wo -mu zycz ne.
Po dział dzie ci na dwie gru py za po mo cą

lo sów z na ry so wa ny mi in stru men ta mi dę ty -
mi (trąb ka, flet) i stru no wy mi (gi ta ra,
skrzyp ce). Omó wie nie przez dzie ci cha rak -
te ry stycz nych cech in stru men tów.

N.– Te raz każ da z grup słu cha jąc mu zy ki,
przed sta wi ru chem je den utwór mu zycz ny.
Za da niem dru giej gru py jest od gad nię cie ty -
tu łu pre zen to wa ne go utwo ru.
(„Ta niec mu szek” i „Ta niec niedź wiad ków”
J. Gorz tec kiej w wy ko na niu E. Choj nac kiej
na for te pian).

Dzie ci od ga du ją ty tu ły, ana li zu ją mu zy kę.
4. Słu cha nie i na uka pio sen ki pt. „Sprzą -

tać las” (pły ta CD2. wyd. „Iwa now ski” WiP,
Płock 2001).

Słu cha nie pio sen ki na gra nej na ka se cie,
ze zwró ce niem uwa gi na na strój utwo ru.

Wy ra zi ste czy ta nie tek stu.
Ryt micz na re cy ta cja ko lej nych fraz, wy -

ko rzy sta nie in stru men tów per ku syj nych.
Śpie wa nie pio sen ki wraz z na uczy cie lem.
Śpie wa nie pio sen ki przez chęt nych. 
5. Im pro wi za cja ru cho wa do pio sen ki pt.

„Sprzą tać las”. Dzie ci na śla du ją czyn no ści
wy ko ny wa ne przez skrza ta – po rząd ku ją las.

6. Bu do wa nie eko lo gicz nych in stru men tów.
N.– Wsłu chaj cie się w od gło sy la su (ka se -

ta ma gne to fo no wa „We so ła szko ła”, kla -
sa III, ka se ta nr 3 WSiP, Warszawa 2000).
Za chwi lę sta nie cie się kom po zy to ra mi i wy -
ko rzy stu jąc róż ne ma te ria ły i przed mio ty
zgro ma dzo ne w wa liz ce, stwo rzy cie do wol ny
utwór. Sa mi nada cie mu ty tuł.
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Ucznio wie wy bie ra ją z wa liz ki pa pie ry,
dre wien ka, szysz ki, kasz ta ny, łu pin ki orze -
chów itp. – bu du ją in stru men ty. Chęt ne oso -
by pre zen tu ją wła sne kom po zy cje.

7. Ćwi cze nia po bu dza ją ce do twór cze go
my śle nia – ru chy na prze mien ne wy ko ny wa -
ne przy akom pa nia men cie in stru men tów
wy ko na nych przez dzie ci.

8. Ma li au to rzy tek stu.
N – Przed chwi lą by li ście kom po zy to ra mi. 
– Co jesz cze jest po trzeb ne do po wsta nia

pio sen ki?
U.– Tekst.
N.– Mo że cie być dzi siaj au to ra mi tek -

stów. Na pisz cie w gru pach pio sen kę, któ rej
te ma tem jest las. Za pre zen tu je cie ko le gom,
mo że cie wy ko rzy stać wcze śniej wy ko na ne
in stru men ty.

Po dziel cie się na 4 gru py, we dług wy lo so -
wa nych wcze śniej in stru men tów: fle ty, trąb -
ki, gi ta ry, skrzyp ce.

9. Ćwi cze nia wpły wa ją ce na po zy tyw ne
my śle nie i dzia ła nie: po zy cja Den ni so na, pi -
cie wo dy, punk ty po zy ty wu. 

10. Ma la rze mu zy ki.
N.– W ja ki spo sób moż na przed sta wić

mu zy kę?
U.– Mu zy kę moż na za grać na in stru men -

tach.
– Przed sta wić za po mo cą ru chu, ge stów,

nut.
– Moż na tak że na ma lo wać pra ce pla -

stycz ne.
N.– Spró buj cie w swo ich gru pach na ma -

lo wać skom po no wa ną przez sie bie pio sen -
kę. Mo że cie wy ko rzy stać do te go róż ne ma -
te ria ły.

11. Wy sta wa prac w ho lu szko ły.
12. Ewa lu acja.
N.– Las jest bo ga tym źró dłem dźwię ków.

Cie szę się, że po tra fi li ście je do strzec.
Świad czą o tym wa sze dzi siej sze osią gnię cia
kom po zy to rów, au to rów tek stów i in stru -
men ta li stów. Z wiel ką sa tys fak cją na da ję
wam w dniu dzi siej szym zaszczytny ty tuł le -
śne go mu zy ka.

Wrę cze nie zie lo nych list ków z na pi sem:
LE ŚNY MU ZYK, umiesz cze nie ich na
drze wie osią gnięć.

N.– Przy go to wa łam dla was we so łe
i smut ne nut ki. Niech każ dy za bie rze do do -
mu ta ką nut kę, któ ra sym bo li zu je je go na -
strój po dzi siej szych za ję ciach. W do mu za -
śpie waj cie ro dzi com na pi sa ne i skom po-
no wa ne przez sie bie pio sen ki.

Spo tka nie III
Te mat: Rzeź biarz la su

Re zul ta ty pla no wa nych za jęć
Uczeń:
– roz wi ja po my sło wość i in wen cję twór czą,
– jest twór cą ory gi nal nych po my słów,
– wzbo ga ca słow nic two o wy ra że nia i zwro -

ty zwią za ne z pra cą rzeź bia rza i le śni ka,
– wy ko nu je for mę prze strzen ną, rzeź bi,
– uważ nie słu cha wy po wie dzi in nych osób,

współ dzia ła w ze spo le,
– roz róż nia fak tu ry po wierzch ni róż nych

ma te ria łów,
– sto su je zdo by te wia do mo ści w ob li cze -

niach ma te ma tycz nych,
– zna za sa dy bez piecz ne go po słu gi wa nia

się pro sty mi na rzę dzia mi,
– wy ka zu je za in te re so wa nie przy ro dą, zna

ga tun ki chro nio ne,
– ro zu mie, że dba łość o śro do wi sko jest na -

szym wspól nym obo wiąz kiem,
– ro zu mie, dla cze go za kła da się re zer wa ty,
– umie prze pro wa dzić wy wiad w for mie 

py tań.

Środ ki dy dak tycz ne:
Na rzę dzia nie zbęd ne do pra cy rzeź bia -

rza, ka wał ki drew na z róż nych ga tun ków
drzew, ko ra, róż no rod ne rzeź by drew nia ne,
kwia ty i upo min ki dla go ści, wiersz D. Gel l -
ner „Drew nia ne rzeź by”, plan sze z ilu stra -
cja mi ro ślin i zwie rząt chro nio nych, ko per ty
z za da nia mi ma te ma tycz ny mi, kart ki z tre -
ścią za dań, pa ski pa pie ru, kar tecz ki z wy pi -
sa ny mi na zwa mi ssa ków, pta ków i ro ślin, ka -
se ta z mu zy ką do pio sen ki „Wi zy ta w le sie”,
na rzę dzia do ob rób ki ko ry (no ży ki, dłut ka),
ka se ta z na gra ny mi od gło sa mi la su „We so ła
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szko ła” kla sa III, ka se ta nr 3, zie lo ne list ki
z na pi sa mi RZEŹ BIARZ LA SU.

Prze bieg za jęć
1. Kim jest nasz gość?
W kla sie sie dzi za pa ra wa nem za pro szo -

ny gość. Dzie ci wcho dzą do sa li i sia da ją
na dy wa nie. Gość przed sta wia się tyl ko
imie niem i na zwi skiem.

Dzie ci za da ją py ta nia do ty czą ce wy ko ny -
wa nej przez nie go pra cy, aby usta lić na zwę
za wo du, ja ki wy ko nu je – rzeź biarz.

Np.– Gdzie pan pra cu je?
– Jak wy glą da miej sce pa na pra cy?
– Czy pra cu je pan w za kła dzie, czy

na dwo rze?
– Ja kich ma te ria łów pan uży wa?
–- Ja ki mi na rzę dzia mi się pan po słu gu je?
Swo bod na roz mo wa z go ściem, pod czas

któ rej pod kre śla on, że in spi ra cją do two rze -
nia jest dla nie go las. Las do star cza tak że
ma te ria łu do pra cy – drew na, któ re po cho -
dzi z la su.

2. Dzie ła i warsz tat rzeź bia rza.
Rzeź biarz pre zen tu je swo je dzie ła, na -

rzę dzia i ma te ria ły nie zbęd ne do je go pra -
cy. Po ka zu je ob rób kę drew na, wy mie nia
czyn no ści, któ re wy ko nu je, aby stwo rzyć
dzie ło.

Za pis nazw czyn no ści na ta bli cy:
– ry su je – pi łu je 
– wy ci na – rzeź bi
– szli fu je – ma lu je
–la kie ru je – po le ru je
– stru ga – na ci na

Ćwi cze nie zmy słu do ty ku i za pa chu.
Dzie ci za po zna ją się z róż ny mi ga tun ka -

mi i fak tu ra mi drew na po przez do tyk i węch,
po rów nu ją wy gląd ko ry.

Po że gna nie go ścia, wrę cze nie kwia tów,
wcze śniej przy go to wa ne go upo min ku oraz
od czy ta nie wier sza pt. „Drew nia ne rzeź -
by” D. Gel l ne ro wej. 

3. Scen ki dra mo we ilu stru ją ce pra cę
rzeź bia rza.

Ucznio wie po ka zu ją czyn no ści wy ko ny -
wa ne przez rzeź bia rza, np. pi ło wa nie drew -

na, stru ga nie no żem, ma lo wa nie, po le ro wa -
nie. Po zo sta łe oso by od ga du ją na zwy czyn -
no ści i na śla du ją je. 

4. Ćwi cze nie po pra wia ją ce kon cen tra cję
– „so wa”, pi cie wo dy mi ne ral nej.

5. Bu rza mó zgów.
N.–Czy moż na wy rzeź bić praw dzi wy las?
– W ja ki spo sób moż na to zro bić?
Dzie ci za pi su ją na ta bli cy, np.: Las moż -

na wy rzeź bić: w ko rze, w drew nie, moż na pi -
ło wać drze wa, w ka mie niu. 

Z na uczy cie lem do ko nu ją ana li zy tych
pro po zy cji, do cho dząc do wnio sku, że rzeź -
bia rzem praw dzi we go la su jest le śni czy
i każ dy czło wiek, któ ry trosz czy się o las.

Za pis na ta bli cy wy ra zów bli sko znacz -
nych do wy ra zu rzeź bić: kształ to wać, for mo -
wać, mo de lo wać, two rzyć, fa so no wać. 

6. Je ste śmy rzeź bia rza mi la su.
N.– Ja kie dzia ła nia na le ży pod jąć, aby las

był pięk ny, czy sty, zdro wy, był ozdo bą i du -
mą wszyst kich lu dzi?

U.– Na le ży sa dzić mło de drzew ka, nie ła -
mać ga łę zi.

– Ochra niać ro śli ny, nie zry wać.
– Nie pło szyć i nie za bi jać zwie rząt.
– Nie roz pa lać ognisk w le sie itp.
7. Ćwi cze nia uspraw nia ją ce swo bod ne

wy po wia da nie się, wy stą pie nia pu blicz ne:
pom po wa nie pię tą, ener ge tycz ne zie wa nie,
pi cie wo dy.

8. Wi zy ta le śni cze go. 
Opo wia da nie go ścia na te mat dzia łań

zmie rza ją cych do „wy rzeź bie nia” zdro we go,
pięk ne go i czy ste go la su.

Przy kła dy:
– Wła ści we ko rzy sta nie z ru na le śne go.
– Nie wy pa la nie traw i ugo rów.
– No we na sa dze nia.
– Ochro na za gro żo nych ga tun ków (pro -

gra my ochro ny).
– Od po wied nia go spo dar ka ło wiec ka.
– Ochro na przed szkod ni ka mi.
– Za kła da nie szkó łek i plan ta cji drze wek.
Po że gna nie go ścia kwia ta mi, upo min -

kiem wy ko na nym przez dzie ci na pla sty ce
i pio sen ką pt. „Sprzą tać las”.

9. Zwie rzę ta i ro śli ny chro nio ne.
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N.– Jed nym ze spo so bów „rzeź bie nia la -
su” jest ochro na zwie rząt i ro ślin, któ rym
gro zi wy gi nię cie. Obej rzyj cie plan sze i zgro -
ma dzo ne książ ki z chro nio ny mi ga tun ka mi.
Za pisz cie na kar to nach z po dzia łem na: ro -
śli ny, pta ki i ssa ki.

10. Ćwi cze nia wspo ma ga ją ce roz wią zy -
wa nie za dań ma te ma tycz nych: „so wa” i krą -
że nie szy ją.

11. Two rzy my re zer wa ty ro ślin i zwie rząt
chro nio nych.

Przy po mnie nie po ję cia re zer wat – ob szar
cen ny ze wzglę dów przy rod ni czych lub kra -
jo bra zo wych, ob ję ty ochro ną ści słą lub czę -
ścio wą np. rzad kich ro ślin lub zwie rząt.

Do bie ra nie się w pa ry i wy bie ra nie ze sto -
li ka do wol nych ko pert z za da nia mi.

Za da nie 1
Spo śród wy pi sa nych na kar to ni kach nazw

ssa ków wy bierz cie ssa ki chro nio ne w Pol sce.
Z przy go to wa nych w ko per cie pa sków pa -
pie ru zbu duj cie ogro dze nie re zer wa tu dla
tych zwie rząt i ob licz cie je go ob wód.

Za da nie 2
Spo śród wy pi sa nych na kar to ni kach 

nazw pta ków wy bierz cie pta ki chro nio ne 
w Pol sce. 

Z przy go to wa nych w ko per cie pa sków
pa pie ru zbu duj cie ogro dze nie re zer wa tu dla
pta ków chronionych w Polsce i ob licz cie
ob wód tego ogodzenia.

Za da nie 3
Spo śród wy pi sa nych na kar to ni kach nazw

ro ślin wy bierz cie ro śli ny chro nio ne w Pol -
sce. Z przy go to wa nych w ko per cie pa sków
pa pie ru zbu duj cie ogro dze nie re zer wa tu dla
tych ro ślin i ob licz cie je go ob wód.

12. In sce ni za cja im pro wi zo wa na do pio -
sen ki pt. „Wi zy ta w le sie”.

13. Rzeź bie nie w ko rze.
N.– O ja kim za wo dzie mó wi li śmy dzi siaj?
U.– Mó wi li śmy o rzeź bia rzu.
N.– W cza sie wi zy ty rzeź bia rza, pa trząc

na je go pięk ne pra ce, rów nież chcie li ście
rzeź bić. Pro po nu ję, aby wy ko nać rzeź by

w ko rze, któ rą otrzy ma li śmy od dru gie go
na sze go go ścia – pa na le śni cze go.

Omó wie nie za sad bez piecz ne go po słu gi -
wa nia się na rzę dzia mi pod czas pra cy. Pra ca
uczniów we dług wła snych po my słów. Pod -
czas pra cy słu cha nie od gło sów la su z ka se ty
ma gne to fo no wej.

14. Wy sta wa i omó wie nie prac.
Dzie ci dzie lą się wra że nia mi zdo by ty mi

w cza sie pra cy. Pod kre śla ją trud ną pra cę
rzeź bia rza ar ty sty i „rzeź bia rza le śni cze go”.

15. Pod su mo wa nie za jęć.

N. Za wspa nia łą pra cę pod czas dzi siej -
szych za jęć wrę czam wam wszyst kim ty tuł
„RZEŹ BIA RZA LA SU”. Kto z was po dzi -
siej szym dniu po sta no wił być „rzeź bia rzem”
na tu ral ne go la su, niech na drze wie osią -
gnięć za wie si swój zie lo ny li stek.

Chęt ne dzie ci za wie sza ją list ki.
N.– Te raz weź mie my się za rę ce i utwo -

rzy my dla na sze go drze wa ogro dze nie – re -
zer wat, bo jest to bar dzo cen ny eg zem plarz,
drze wo osią gnięć.

– Usiądź cie na dy wa nie i po wiedz cie, co
mi łe go lub przy kre go spo tka ło was w dzi -
siej szym dniu?

Dzie ci wy po wia da ją się ko lej no, prze ka -
zu jąc so bie do rąk za baw kę re lak sa cyj ną
– gu mo we go je ży ka. 

Spo tka nie IV
Te mat: Le śny po eta

Re zul ta ty pla no wa nych za jęć
Uczeń:
– uru cha mia swo ją twór czą wy obraź nię,

bu du je ry my,
– zna pta ki chro nio ne w Pol sce,
– umie współ pra co wać w ci szy,
– po dej mu je pró by li te rac kie,
– słu cha z za in te re so wa niem tek stu re cy to -

wa ne go,
– przed sta wia środ ka mi pla stycz ny mi ce chy

wy glą du, 
– zna utwo ry wy bra nych pol skich po etów,
– uspraw nia swo je na rzą dy mo wy,
– sto su je czte ry dzia ła nia aryt me tycz ne,
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Od dy cha my świe żym
po wie trzem, słu cha my
śpie wu pta ków 
i czer pie my ener gię
z drzew

Wspól ne zdję cie 
na za koń cze nie 
wy ciecz ki

Na wy ciecz ce w le sie
na wet skom pli ko wa ne
za da nie jest ła twe,
a po si łek sma ku je 
jak ni gdy
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Two rzy my re zer wat 
wo kół po sa dzo nych 

ro ślin

Opo wie ści le śni cze go
wpra wi ły wszyst kich

w do bry hu mor

Bied ne drzew ko, 
ko za ob gry za 

mu ko rę



– ma po czu cie du my na ro do wej,
– po tra fi do ko nać sa mo oce ny,
– wie, dla cze go wi ze ru nek or ła jest go dłem.

Środ ki dy dak tycz ne:
Re bus ry sun ko wy (ilu stra cje ra dia i pta -

ków), książ ka L. Ko no piń skie go „Co peł za
i ha sa po po lach i la sach”, wiersz J. Tu wi ma
„Pta sie ra dio”, plan sze z pta ka mi chro nio -
ny mi w Pol sce, pu deł ko z pa pie ro wy mi piór -
ka mi dla każ de go dziec ka, 5 du żych pió rek
w iden tycz nych ko lo rach, klej, ko per ty z czę -
ścia mi ilu stra cji pta ków, kar to ny, pla ste li na,
książ ki o te ma ty ce le śnej (bi blio tecz ka
w kla sie), ka se ta z mu zy ką re lak sa cyj ną
„Śpiew pta ków”, szta lu gi, pa ski pa pie ru,
mar ke ry, pa pie ro we piór ka w dwóch ko lo -
rach z za da nia mi ma te ma tycz ny mi (na od -
wrot nej stro nie pió rek po je dyn cze li te ry
two rzą ha sła: „Bie lik ptak to nasz znak”,
„Chroń my na sze pta ki”, wiersz pt. „Orzeł”
R. Wej ne ra, pa ski pa pie ru z wy pi sa ny mi na -
zwi ska mi au to rów wier szy, pu deł ko, kar -
tecz ki z wy pi sa ny mi róż ny mi wy ra za mi two -
rzą cy mi ry my, gę sie pió ra, atra ment.

Prze bieg za jęć
1. Ukry ty re bus ry sun ko wy –„Pta sie ra -

dio”.
Na uczy ciel czy ta wier sze z książ ki pt. „Co

peł za i ha sa po po lach i la sach” Le cha Ko -
no piń skie go. Za da niem dzie ci jest po da nie
nazw zwie rząt. Ko mu uda się od gad nąć,

o ja kim zwie rząt ku mo wa, od kry wa do wol ny
frag ment za sło nię tych ilu stra cji pta ków.

2. Pre zen ta cja utwo ru „Pta sie ra dio” 
J. Tu wi ma przez uczen ni ce kla sy V, któ re re -
cy to wa ły wiersz na kon kur sie re cy ta tor skim.

3. Roz mo wa spraw dza ją ca ro zu mie nie tre ści
wier sza, pod kre śle nie zna cze nia ra dia w prze ka -
zy wa niu róż nych in for ma cji, tak że kul tu ral nych.

N.– Ja kie od czu cia wy wo łał u was wy słu -
cha ny wiersz?

Swo bod ne wy po wie dzi.
N.– Cze go moż na się na uczyć, słu cha jąc

te go wier sza?
U.– Moż na na uczyć się nazw pta ków,

pta sich od gło sów i te go, że kłót nią nie moż -
na ni cze go osią gnąć.

N.– Jak są dzi cie, dla cze go au tor za ty tu ło -
wał ten utwór „Pta sie ra dio”?

U.– Po nie waż w ra diu jest wie le róż nych
gło sów, tak jak w le sie jest wie le gło sów pta -
ków. W ra diu jest wie le róż ne go ro dza ju
mu zy ki, któ ra przy po mi na las z pta ka mi.
Ra dio prze ka zu je wia do mo ści kul tu ral ne,
a wiersz uczy kul tu ral ne go za cho wa nia. 

4. Pi cie her ba tek z owo ców le śnych: ja go -
do wej i z dzi kiej ró ży. 

Dzie ci okre śla ją sma ki, na zy wa ją, z ja kich
owo ców je spo rzą dzo no.

5. Ćwi cze nia od de cho we i uspraw nia ją ce
na rzą dy mo wy pro wa dzo ne przez uczen ni ce
kla sy V, za ba wa w „echo”.

Przy kła do we ćwi cze nia:
O, ha lo lo lo lo lo!
Pio pio pi jo lo lo lo lo lo!
Plo plo plo plo plo ha lo!

Ćwir ćwir czy ryk!
Ti jo, tri jo, tru lu lu lu lu!
Czyr czyr ćwi rik!
6. Pta ki chro nio ne w Pol sce.
Dzie ci wy szu ka ją na plan szach pta ki, któ -

re wy stą pi ły w wier szu i in ne, chro nio ne
w Pol sce (pu chacz, du dek, zi mo ro dek, kra -
ska, orzeł bie lik, ku kuł ka itp.).

7. Ćwi cze nia sta bi li zu ją ce i po pra wia ją ce
wzro ko wą in te gra cję, luź ne skło ny – „się ga -
nie po szysz kę”.

8. Za ba wa dy dak tycz na „Pra cu ję w cał -
ko wi tej ci szy”.
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Dzie ci dzie lą się na gru py we dług wy lo so -
wa nych ko lo ro wych pió rek. Ich za da niem
jest uło że nie ilu stra cji pta ków chro nio nych.
Każ dy czło nek ze spo łu ma in ny frag ment
roz cię te go ob raz ka. 

Ilu stra cję na le ży na kle ić na kar ton i po ma -
lo wać far ba mi, ale zgod nie z rze czy wi sto ścią.

Uwa ga! – Pod czas pra cy nie wol no roz -
ma wiać, po nie waż je ste ście w le sie i słu cha -
cie pta sich gło sów, na le ży za cho wać cał ko -
wi tą ci szę. Nie wol no za bie rać ko le gom
ele men tów ukła dan ki, ale moż na po da wać
wła sne czę ści in nym oso bom.

W trak cie pra cy dzie ci słu cha ją mu zy ki
re lak sa cyj nej „Śpiew pta ków”.

9. Pre zen ta cja prac na szta lu gach.
N.– Co czu li ście pod czas pra cy?
U.– Pra co wa ło się bar dzo trud no, po nie -

waż nie moż na by ło roz ma wiać. 
Cięż ko się po ro zu mieć, gdy nie moż na

mó wić. Po ka zy wa li śmy ocza mi, pal ca mi itp.
10. Ćwi cze nia ru cho we na śla du ją ce za -

cho wa nia róż nych pta ków, po ru sza nie się 
po śla dzie ósem ki, np.:
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bo cian – bro dze nie po łą ce, sta nie na jed -
nej no dze,

orzeł – szy bo wa nie,
wró bel – pod sko ki, ką pie le pia sko we,
dzię cioł – stu ka nie dzio bem,
ku ro pa twa – bie ga nie,
skow ro nek – trze po ta nie skrzy dła mi.
11. Ma te ma tycz ne piór ka.
Każ de dziec ko otrzy mu je piór ko nie bie -

skie i żół te z dzia ła nia mi ma te ma tycz ny mi
i wpi su je wy nik w pu ste okien ko. Ukła da ją
na dy wa nie piór ka nie bie skie w ko lej no ści
wy ni ków od naj mniej sze go do naj więk sze go,
a żół te od wrot nie.

Jed na oso ba od wra ca piór ka na dru gą
stro nę i od czy tu je ukry te ha sła:

CHROŃ MY NA SZE PTA KI
BIE LIK PTAK  – TO NASZ ZNAK 

N.– Jak ro zu mie cie te ha sła?
U.– Na le ży dbać o pta ki, do kar miać, bu -

do wać bud ki lę go we, nie nisz czyć gniazd,
nie pło szyć, nie za bi jać.

– Bie lik to orzeł, któ ry jest na szym sym -
bo lem na ro do wym, go dłem pań stwo wym.

N.– Gdzie spo ty ka my sym bol or ła 
bia łe go?

U.– W urzę dach, szko łach, na po czcie,
na mun du rach żoł nier skich, na mo ne tach,
pie cząt kach itp.

12. Wiersz pt. „Orzeł”.
N.– Czy mo że cie po dać przy kła dy wier -

szy, w któ rych jest mo wa o go dle Pol ski?
U.– Pro po zy cje dzie ci, np. „Ka te chizm

pol skie go dziec ka”.
N.– Po słu chaj cie wier sza Ra fa ła Wej ne ra

pt. „Pta ki du że i ma łe”.
Wzo ro we czy ta nie wier sza przez na uczy -

cie la.
N.– Jak są dzi cie, dla cze go Po la cy wy bra li

or ła na go dło pań stwo we?
U.– Jest pięk ny, sil ny, ma po tęż ne skrzy -

dła, któ ry mi mo że ochra niać. Jest du ży
i nikt nie mo że mu gro zić.

13. Ćwi cze nia roz wi ja ją ce zdol no ści ję zy -
ko we – „ener ge ty za tor”, „kap tu rek my śli -
cie la”.

14. Je ste śmy po eta mi.
l Przy po mnie nie i za pi sa nie na zwisk au to -

rów pre zen to wa nych wcze śniej wier szy
(J. Tu wim, L. Ko no piń ski, R. Wej ner).

l Za ba wa w ry my. 

Dzie ci wy bie ra ją z pu deł ka po dwa kar to -
ni ki z wy ra za mi, gło śno od czy tu ją je i do bie -
ra ją ry my. Pa ry wy ra zów ukła da ją obok sie -
bie na dy wa nie. Dzie ci przy stę pu ją
do ukła da nia ry mów, np.: 

las – czas 
świe ci – dzie ci
czy sty – sre brzy sty
la sku – bla sku
uro da – przy ro da
wo da – po go da
ptasz ki – igrasz ki
krza ki – ro ba ki
po dróż ni cy – przy rod ni cy
dzie cia ki – trze cia ki
ga łą zecz ka – wie wió recz ka itp.

l Wspól ne ukła da nie wier sza. Za pi sa nie
pro po zy cji na ta bli cy, po pra wie nie błę -
dów, omó wie nie tek stu, nada nie ty tu łu.
15. Pod su mo wa nie dnia i sa mo oce na.
N.– Kro ni karz prze pi sze wiersz i umie ści -

my go na ga zet ce. Dzi siaj by li ście po eta mi,
więc ja ko au to rzy pod pisz cie się pod wier -
szem.

Użyj cie do te go gę sie go pió ra i atra men tu.
– Czy ktoś po tra fi wy ja śnić, dla cze go

w ten spo sób bę dzie my się pod pi sy wa li?
U.– Po nie waż pió ra są od pta ków, a my

dzi siaj mó wi li śmy o pta kach.
– Dla te go, że w daw nych cza sach pi sa no

gę sim pió rem i atra men tem.
N.– Pro szę, aby każ dy z was do koń czył

zda nia za pi sa ne na ta bli cy:
Naj bar dziej po do ba ło mi się dzi -

siaj……………….
Uda ło mi się dzi siaj...................
N.– Zdo by li ście dzi siaj ko lej ny ty tuł: 

PO ETY LA SU, gra tu lu ję wam.
Mo że cie swo je list ki za wie sić na drze wie

osią gnięć.
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Sce na riusz V
Te mat: Las w sztu ce lu do wej i użyt ko wej

Re zul ta ty pla no wa nych za jęć
Uczeń:
– wie, ja kie zna cze nie w kul tu rze na ro do -

wej ma mu zy ka lu do wa,
– zna zna cze nie sztu ki lu do wej i jej ory gi -

nal no ści,
– po tra fi tań czyć tro ja ka, kra ko wia ka,
– wie, co to jest skan sen, ce pe lia,
– po tra fi współ dzia łać i oce niać efek ty 

pra cy,
– po słu gu je się pro sty mi na rzę dzia mi z za -

cho wa niem bez pie czeń stwa,
– zna ro śli ny chro nio ne w Pol sce, ro zu mie

ko niecz ność ich ochro ny,
– pro jek tu je i wy ko nu je przed mio ty użyt -

ko we,
– zna pol skie ze spo ły lu do we,
– roz wią zu je za da nia roz ma ite,
– po tra fi za pla no wać pra cę.

Środ ki dy dak tycz ne:
Na czy nia ręcz nie ma lo wa ne we wzo ry na -

wią zu ją ce do te ma ty ki le śnej, drew nia ne
rzeź by, ko szy ki, ta le rze, pu deł ka, szka tuł ki,
znacz ki pocz to we, pocz tów ki, za baw ki dzie -
cię ce, tka ni ny, lu py, pły ta z utwo ra mi ze spo -
łu „Ma zow sze”, ka se ta z na gra niem tro ja ka
i kra ko wia ka, pod ręcz nik „We so ła szko ła”
kla sa III, „En cy klo pe dia PWN”, plan sze
z ro śli na mi chro nio ny mi w Pol sce, bi blio -
tecz ka w kla sie, pa pie ro we ta le rze, pla ste li -
na, bi bu ła, pa pier wy ci nan ko wy i in ne ma te -
ria ły pa pier ni cze, no ży ce, klej, drew nia ne
no ży ki, wy ka łacz ki, wy cię te kształ ty znacz -
ków, de secz ki, młot ki, gwoź dzie, pa pier
ścier ny, pod kład ki, zie lo ne list ki z na pi sa mi
AR TY STA LU DO WY, pu deł ko, wy cię te
płat ki kwiat ków, ku fer z rozmaitymi stro ja -
mi lu do wy mi. 

Prze bieg za jęć
1. Dy so nans po znaw czy.
Za sko cze nie dzie ci eks po zy cją róż no rod -

nych przed mio tów użyt ko wych oraz wy two -
rów sztu ki lu do wej (spis środ ków dy dak tycz -
nych). 

Dzie ci oglą da ją eks po zy cję, wy mie nia ją
się spo strze że nia mi (ko rzy sta ją z lup).

N.– Co moż na zro bić z ty mi przed mio ta -
mi?

U.– Pro po zy cje dzie ci: moż na se gre go -
wać na róż ne gru py, po li czyć, do da wać,
po rów ny wać, mie rzyć itp.

Dzie ci ukła da ją i roz wią zu ją za da nia tek -
sto we, ko rzy sta jąc ze zgro ma dzo nych przed -
mio tów – do sko na lą tech ni kę li cze nia.

N.– Znajdź cie wspól ną ce chę tych przed -
mio tów, co je łą czy?

Na uczy ciel dys kret nie na pro wa dza wy po -
wie dzi dzie ci, dą żąc do syn te zy wie dzy.

U.– Wy ko na ne z ma te ria łów po cho dzą -
cych z la su,

– ozda bia ne są mo ty wa mi le śny mi, 
– wzo ro wa ne są na miesz kań cach la su.
Wnio sek ogól ny – in spi ro wa ne la sem.
2. Twór czość lu do wa.
Dzie ci wy bie ra ją ze zgro ma dzo nych

w kla sie przed mio tów te, któ re na wią zu ją
do tra dy cji lu do wych: ta le rze ręcz nie ma lo -
wa ne, drew nia ne rzeź by, ma sel ni ce, drew -
nia ne in stru men ty (flet), ha fto wa ne ob ru sy,
ma kat ki, ser wet ki, wy ci nan ki lu do we, gli nia -
ne garn ki itp.

W trak cie two rze nia zbio rów uza sad nia ją
swój wy bór.

N.– W ja kiej in nej twór czo ści moż na spo tkać
ele men ty le śne, po my sły za czerp nię te z la su?

U.– Np. – w stro jach lu do wych,
– w mu zy ce,
– w ob rzę dach (np. cho dze nie z ga ikiem).
3. Słu cha nie utwo ru lu do we go w wy ko na -

niu ze spo łu „Ma zow sze” pt. „Hej, prze le ciał
pta szek ka li no wy la sek”, okre śle nie na stro ju
i cha rak te ru mu zy ki.

Usta la nie nazw zna nych ze spo łów lu do -
wych – („Ma zow sze”, „Śląsk”).

Od wo ła nie się do re gio nal nych ze spo łów
lu do wych. 

4. Stro je lu do we.
Roz mo wa na te mat róż no rod no ści stro -

jów lu do wych (na kry cia gło wy, bu ty, ko lo ry,
wzo ry). Oglą da nie ilu stra cji w pod ręcz ni ku
(„We so ła szko ła kla sa III”, część 3, s. 36).
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N.– Gdzie moż na spo tkać się ze stro ja mi
lu do wy mi?

U.– W skan se nach, na kon cer tach, w mu -
ze ach, pod czas świąt lu do wych (do żyn ki).

N.– Kto pro du ku je ta kie stro je i gdzie je
moż na ku pić?

U.– Wy ko nu ją je twór cy lu do wi, a ku pić
moż na w ce pe lii i na jar mar kach.

(Je że li ucznio wie nie zna ją po ję cia ce pe -
lia – na uczy ciel wy ja śnia, szu ka ją wia do mo -
ści w en cy klo pe dii).

5. Ćwi cze nia ta necz ne.
l Swo bod ne tań ce przy mu zy ce lu do wej

– moż li wość wy ko rzy sta nia ele men tów
stro jów zgro ma dzo nych w kla sie (kwie ci -
ste spód ni ce, wian ki, ka mi zel ki, ka pe lu -
sze itp.).

l Na zwy tań ców lu do wych.
Przy po mnie nie po zna nych wcze śniej

ukła dów cho re ogra ficz nych – tro jak, kra ko -
wiak. 

6. Ćwi cze nia po pra wia ją ce kon cen tra cję,
ucze nie się ze zro zu mie niem – od dy cha nie
prze po no we i „ak tyw na rę ka”.

7. Przed mio ty użyt ko we i ich zwią zek
z la sem.

N.– Gdzie moż na ku pić przed mio ty, któ -
re nam po zo sta ły na sto li ku?

U.– W skle pie go spo dar stwa do mo we go,
w skle pie z za baw ka mi, w skle pie z ma te ria -
ła mi, w kio sku, w księ gar ni, na po czcie itp.

N.– Gdzie po wsta ją te przed mio ty?
U.– W dru kar ni, w fa bry ce ma te ria łów,

w hu cie szkła, w fa bry ce za ba wek, w róż nych
za kła dach itp.

N.– Dla cze go tych przed mio tów nie wy -
ko nu je się ręcz nie?

Zbyt dłu go by to trwa ło, po nie waż po -
trze bu je my tych rze czy bar dzo du żo.

N.– Jak czę sto ko rzy sta my z tych przed -
mio tów?

U.– Co dzien nie, bar dzo czę sto.
N.– Ja ką wspól ną na zwę mo że my nadać

tym przed mio tom?
U.– Przed mio ty co dzien ne go użyt ku.
8. Ro śli ny – ele ment zdob ni czy.
Ucznio wie do strze ga ją na przed mio tach

zgro ma dzo nych w kla sie wzo ry, ozdo by
i mo ty wy ro ślin ne, czę sto są to ro śli ny chro -
nio ne. Ko rzy sta jąc z pod ręcz ni ków, atla sów,
plansz i li te ra tu ry zgro ma dzo nej w kla sie
no tu ją na zwy ro ślin chro nio nych w Pol sce
(dzie więć sił, cis, mo drzew, grzy bień bia ły,
mi ko ła jek nad mor ski, za wil ce, kon wa lie, sa -
san ki, kro ku sy).

Uza sad nia ją ko niecz ność ochro ny ro ślin
i przy czy ny ich gi nię cia.

9. Ćwi cze nia wpły wa ją ce po zy tyw nie
na my śle nie i dzia ła nie: punk ty zie mi, 

prze strze ni i rów no wa gi.
10. Dzia łal ność pla stycz no -tech nicz na.
Zdo by wa nie ty tu łu AR TY STY LU DO -

WE GO.

I sta no wi sko: pa pie ro wy ta lerz, pla ste li -
na, bi bu ła, wy ci nan ki, no ży ce, drew nia ne
no ży ki, wy ka łacz ki, klej itp. (np. ozda bia nie
ta le rza mo ty wa mi lu do wy mi).

II sta no wi sko: ma te ria ły pa pier ni cze,
klej, no ży ce (np. pro jek to wa nie ety kie ty
na prze two ry do mo we: dże my, so ki i kom -
po ty).

III sta no wi sko: de secz ki róż nych roz -
mia rów, młot ki, gwoź dzi ki, pa pier ścier ny,
pod kład ki, wy ci nan ki sa mo przy lep ne, no ży -
ce (pu deł ko ozdo bio ne wy ci nan ka mi lu do -
wy mi).

Dzie ci wy bie ra ją miej sca pra cy, re ali zu ją
wła sne po my sły z za cho wa niem za sad bez -
pie czeń stwa.

11. Za ba wa pt. „Po znaj ten smak”.
Gru pa chęt nych dzie ci z za sło nię ty mi

ocza mi roz po zna je sma ki prze two rów wy ko -
na nych z owo ców la su (dżem ma li no wy, sok
po ziom ko wy, grzy by ma ry no wa ne, mro żo ne
ja go dy itp.)

12. Omó wie nie i wy sta wa prac.
Dzie ci pre zen tu ją swo je pra ce ko le gom.

Ucznio wie po przez pod nie sie nie rę ki de cy -
du ją, czy w pra cy wy stę pu ją ele men ty twór -
czo ści lu do wej i czy au tor mo że otrzy mać ty -
tuł AR TY STY LU DO WE GO.

Na uczy ciel wrę cza zie lo ne list ki,
a ucznio wie two rzą eks po zy cję swo ich prac
na sto li ku. 
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13. Ewa lu acja.
Dzie ci za pi su ją swo je od czu cia na płat -

kach i umiesz cza ją przy kwiat ku z uśmie -
chem lub smut ną mi ną w za leż no ści od wra -
żeń po za ję ciach.

Spo tka nie VI
Te mat: Las w li te ra tu rze

Re zul ta ty pla no wa nych za jęć
Uczeń: 
– po tra fi ko rzy stać ze słow ni ka or to gra ficz -

ne go,
– bo ga ci słow nic two,
– ukła da wie loz da nio we wy po wie dzi na da -

ny te mat,
– uważ nie słu cha i oce nia wy po wie dzi in -

nych,
– do strze ga związ ki li te ra tu ry z la sem,
– zna zwie rzę ta chro nio ne w Pol sce,
– chęt nie bie rze udział w im pro wi zo wa -

nych za ba wach ru cho wych,
– wie, ja ką ro lę w kul tu rze na ro do wej od -

gry wa ję zyk oj czy sty,
– do strze ga za gro że nia dla zwie rząt wy ni -

ka ją ce z dzia łal no ści czło wie ka, 
– oce nia efek ty wspól nej pra cy.

Środ ki dy dak tycz ne:
Bi blio tecz ka kla so wa, pa ski pa pie ru z wy -

pi sa ny mi ro dza ja mi zgro ma dzo nej li te ra tu -
ry, na pa skach pa pie ru wy ra zy z ha sła: „Kto
książ ki sza nu je – ten las pie lę gnu je”, ka se ta
z pio sen ką „Na sza szko ła jest we so ła”, plan -
sze z ilu stra cja mi zwie rząt chro nio nych
w Pol sce, ko szyk, 5 kół wy cię tych z pa pie ru,
pla sti ko we orzesz ki, her bat ni ki w kształ cie
zwie rząt le śnych, kar tecz ki z tre ścią po le -
ceń, kar tecz ki z na zwa mi zwie rząt chro nio -
nych w Pol sce, ce lo fan w róż nych kształ tach,
far by pla ka to we, mar ke ry, gu mo wy je żyk,
zie lo ne list ki z na pi sa mi LE ŚNY PI SARZ.

Prze bieg zajęć
1. Pre zen to wa nie przez dzie ci przy nie sio -

nych z do mu ksią żek i cza so pism po ru sza ją -
cych te ma ty kę la su. Prze glą da nie li te ra tu ry
zgro ma dzo nej w kla sie, wy od ręb nie nie ksią -
żek o te ma ty ce le śnej. Dzie le nie ich na zbio -

ry. Umiesz cze nie od po wied nich na pi sów:
en cy klo pe die, cza so pi sma, słow ni ki, prze -
wod ni ki, al bu my, li te ra tu ra pięk na, po wie -
ści, ma py, pod ręcz ni ki.

2. Czy ta jąc książ ki, chro ni my las.
N. – Dla cze go nie wy bra li ście po zo sta -

łych ksią żek?
U. – Po nie waż nie ma w nich ni cze go

o le sie.
N. – Spró buj cie jed nak zna leźć jed ną ce -

chę, któ ra je łą czy.
U. – Wszyst kie książ ki pro du ku je się

z pa pie ru, któ ry ro bi się z drew na.
N.– Czy czy ta jąc książ ki, moż na chro nić

las?
U. – Z ksią żek moż na się na uczyć, co ro -

bić, aby las był pięk ny, jak o nie go dbać.
Chro ni my las, gdy sza nu je my książ ki. Nie
wy ry wa my kar tek, okła da my w pa pier, od -
kła da my na pół ki itp.

Ukła da nie ha sła z wy ra zów umiesz czo -
nych na ta bli cy. „Kto książ ki sza nu je – ten
las pie lę gnu je”.

3. Śpie wa nie pio sen ki pt. „Na sza szko ła
jest we so ła”.

Ana li za tre ści. 
Książ ki nie słu żą do je dze nia, z ksią żek

do wia du je my się wie lu in te re su ją cych wia -
do mo ści i dla te go war to je czy tać.

4. Opo wieść ru cho wa z ele men ta mi ćwi -
czeń Den ni so na.

Kra sno lud ki wy ru szy ły do pra cy w le sie. Ma -
sze ro wa ły ener gicz nie z uśmie cha mi na twa rzy
(ru chy na prze mien ne). Kie dy do tar ły na po lan -
kę, od ra zu za bra ły się do dzie ła, naj pierw
wspię ły się na wy so kie drze wa, aby spraw dzić,
czy gniaz da pta sie nie są uszko dzo ne. Wy so ko
na ga łę zi zo ba czy ły so wę (so wa). Po tem po szły
do ma łych li sków. Ba wi ły się z ni mi w ber ka.
Po mę czą cej za ba wie po ło ży ły się na mchu
i wdy cha ły ży wicz ne za pa chy (ko ły ska). Po od -
po czyn ku ki ca ły z za jącz ka mi mię dzy drze wa -
mi. Kie dy się za trzy ma ły, słu cha ły pta sich śpie -
wów (ćwi cze nia od de cho we). Na gle ze rwał się
sil ny wiatr, drze wa wy gi na ły się w róż ne stro ny.
Kra sno lud ki w po śpie chu wró ci ły do do mu,
w któ rym roz cho dzi ły się wspa nia łe za pa chy.
Sa mi zgad nij cie, ja kie?
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Dzie ci z za sło nię ty mi ocza mi roz po zna ją
i na zy wa ją za pa chy so ku ma li no we go, po -
ziom ko we go i su szo nych grzy bów. 

5. Miesz kań cy la su bo ha te ra mi ba śni, le -
gend i ba jek.

Dzie ci po da ją przy kła dy ba jek i ba śni,
któ rych ak cja to czy się w le sie.

– „Czer wo ny Kap tu rek”
– „Jaś i Mał go sia”
– „Trzy świn ki”
– „Bam bi”
– „Le gen da o or lim gnieź dzie”
– „Kró lew na Śnież ka” itp.
6. Zwie rzę ta chro nio ne w Pol sce.
N. – Ja kie zwie rzę ta spo ty ka się w baj -

kach?
U. – Wil ki, so wy, niedź wie dzie itp.
N. – Któ re z tych zwie rząt są chro nio ne?

Od szu kaj cie je na na szych plan szach i za -
pisz cie ich na zwy.

N. – Dzie ci, któ re wy pi sa ły na zwy zwie -
rząt mo gą wy jąć nie spo dzian kę z ko szy ka
na dy wa nie. Kto chce do nie go do trzeć,
mu si po ko nać sko ka mi na jed nej no dze
pięć kół, jed no cze śnie na każ dym z nich
wy mie nić na zwę zwie rzę cia chro nio ne go
w Pol sce.

Ko le dzy kon tro lu ją po praw ność wy po -
wie dzi. Kto po peł nił błąd, sta je na koń cu
ko lej ki – mo że pró bo wać po now nie. W ko -
szy ku znaj du ją się orzesz ki (pla sti ko we)
z za da niem w środ ku oraz her bat ni ki
w kształ cie zwie rząt. 

Treść za da nia:
Na pisz z ko le gą lub ko le żan ką do wol ny

tekst. Niech źró dłem wa szych po my słów,
tak jak in nych pi sa rzy, bę dzie las i je go
miesz kań cy. 

Na wy ko na nie za da nia ma cie 20 mi nut.
7. Ćwi cze nie uspraw nia ją ce zdol ność

twór cze go pi sa nia – zgi na nie sto py.
8. Za ba wa w pi sa rzy.
Ucznio wie w pa rach pi szą swo bod ny

tekst, ko rzy sta ją ze słow nicz ków or to gra -
ficz nych oraz zgro ma dzo nej w kla sie li te ra -
tu ry o te ma ty ce le śnej. Na stęp nie two rzą 3
ze spo ły, w któ rych wy bie ra ją je den naj lep -
szy. Au to rzy wy bra nych przez ze spo ły tek -

stów za pi su ją na ta bli cy ich ty tu ły i od czy tu -
ją przed ca ła kla są. W dro dze gło so wa nia
wy bie ra ją je den naj cie kaw szy. Przy stę pu ją
do je go opra co wa nia.
l Oma wia ją, po pra wia ją błę dy or to gra ficz -

ne i ję zy ko we.
l Dys ku tu ją nad tre ścią.
l Oce nia ją kom po zy cję utwo ru.
l Po pra wia ją błę dy rze czo we.
l Kry ty ku ją po wtó rze nia – sto su ją sy no ni my.

Au to rzy tek stu ma ją pra wo do wy ra że nia
zgo dy lub od rzu ce nia pro po zy cji ko le gów.
Wszel kie zmia ny mu szą być uza sad nio ne.
Po wpro wa dze niu po pra wek prze pi su ją
na kar ton i przy cze pia ją na ga zet ce.

9. „Kto po bo rach i la sach bie ga i ha sa?”
– pra ca pla stycz na.

Dzie ci lo su ją na zwy zwie rząt, któ re bę dą
ma lo wa ły far ba mi na ce lo fa nie w od po wied -
nim kształ cie. Ma ją do wy bo ru kwa dra ty
(np. łoś), pro sto ką ty (wąż), ko ła (żółw)
i trój ką ty (le cą cy nie to perz). 

Na ma lo wa ne zwie rzę ta bę dą sta no wi ły
ozdob ną ram kę do swo bod ne go tek stu prze -
pi sa ne go na kar to nie.

10. Pod su mo wa nie.
N. – Chcia ła bym, aby te raz każ dy z was po -

dzie lił się wra że nia mi z dzi siej sze go dnia. Za -
śpie waj cie swo ją wy po wiedź, prze ka zu jąc w ko -
le gu mo we go je ży ka (za baw kę re lak sa cyj ną).

N. – Dzi siej szy dzień był bar dzo pra co wi -
ty. Prze ko na li ście się, że pra ca pi sa rza jest
trud na. Po ra dzi li ście so bie do sko na le, po -
nie waż las był dla was in spi ra cją (przy po -
mnie nie sło wa in spi ra cja). Każ dy za słu żył
na ty tuł „LE ŚNE GO PI SA RZA”. 

Na uczy ciel roz da je zie lo ne list ki, dzie ci
za wie sza ją je na drze wie osią gnięć.

Spo tka nie VII
Te mat: Kul tu ro twór cza ro la la su

Re zul ta ty pla no wa nych za jęć
Uczeń:
– wy ka zu je się wie dzą na te mat twór ców

kul tu ry i miejsc eks po zy cji ich dzieł,
– po tra fi kla sy fi ko wać zdo by te wia do mo ści,
– ro zu mie i do ce nia kul tu ro twór czą ro lę 

la su,
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– chęt nie bie rze udział w im pro wi zo wa-
nych in sce ni za cjach na pod sta wie utwo ru,

– umie za pla no wać czyn no ści pro wa dzą ce
do po wsta nia no we go utwo ru i do brać
od po wied nie ma te ria ły,

– czy ta tek sy z po dzia łem na ro le,
– uru cha mia twór czą wy obraź nię, wie, że

w wy obraź ni wszyst ko jest moż li we,
– chęt nie wy stę pu je pu blicz nie, zna za sa dy

kul tu ral ne go za cho wa nia,
– po tra fi na zwać i wy ra zić uczu cia,
– umie po sa dzić drze wo, roz róż nia drze wa

igla ste,
– ro zu mie, że dba łość o śro do wi sko jest na -

szym wspól nym do brem,
– po tra fi po słu gi wać się na rzę dzia mi

ogrod ni czy mi, 
– wy ka zu je zdol no ści ko ope ra cyj ne,
– zna sym bo li kę wy bra nych zwie rząt

i drzew. 

Środ ki dy dak tycz ne:
Ilu stra cje drzew (so sna, dąb, wierz ba pła -

czą ca, brzo za, li pa), kar tecz ki z na pi sa mi
(sil ny cha rak ter, wy trzy ma łość, si ła, wy trwa -
łość, smu tek, łzy, sym bol wio sny, chro ni
przed pio ru na mi, drze wo świę te), kar tecz ki
– lo sy z na ry so wa nym drzew kiem i tre ścią
po le ce nia, ilu stra cje drzew (ta kie jak na lo -
sach) roz miesz czo ne w kla sie z wy pi sa ną
tre ścią za dań, opo wia da nie pt. „Drzew ko”
– au tor nie zna ny, wa liz ka z re kwi zy ta mi (ga -
łąz ki, pił ka, scy zo ryk, kar to ny, tka ni ny, ma -
za ki, bi bu ły, czap ki itp.), ro wer, 3 du że ar ku -
sze ce lo fa nu z na ma lo wa ny mi róż ny mi
war stwa mi la su (pra ce wy ko nały dzie ci
przy in nej oka zji), ma łe ce lo fa ny z na ma lo -
wa ny mi zwie rzę ta mi, na rzę dzia ogrod ni cze,
pa ski pa pie ru z na pi sa mi do wy ko na nia ma -
py my śli zgod nej z syn te zą „Kul tu ro twór cza
ro la la su”, sa dzon ki drzew igla stych. 

Prze bieg za jęć
1. Przy sło wia ze zwie rzę ta mi. Dzie ci uzu -

peł nia ją po wie dzon ka, wpi su jąc od po wied -
nie na zwy zwie rząt z ilu stra cji.

Przy kła dy:
Mą dry jak............(so wa).

Ma.............. (so ko li) wzrok.
Pra co wi ty jak...............(mrów ka).
Jest prze bie gły jak............(lis).
Sie dzi ci cho jak.............(mysz) pod mio tłą.
Śpi moc no jak............(su seł).
Jest głod ny jak.............(wilk).

N.– Jak są dzi cie, cze go sym bo lem są wy -
mie nio ne w ćwi cze niu zwie rzę ta?

U.– Od po wia da ją: mą dro ści, prze bie gło -
ści, pra co wi to ści, si ły, do sko na łe go wzro ku,
umie jęt no ści ci che go za cho wa nia itp.

N.– Przy po mnij cie – sym bo lem cze go jest
orzeł? 

U.– Jest go dłem Po la ków, sym bo lem
wład ców i bo gów. Jest kró lem pta ków. 

N.– Oprócz zwie rząt – miesz kań ców la su
tak że ro śli ny ma ją swo ją sym bo li kę.

Do ilu stra cji drzew za wie szo nych na ta -
bli cy spró buj cie przy po rząd ko wać od po -
wied nie ce chy za pi sa ne na pa skach pa pie ru:

so sna – (sil ny cha rak ter, wy trzy ma łość)
dąb – (si ła, wy trwa łość)
wierz ba pła czą ca – (smu tek, łzy)
brzo za – (sym bol wio sny)
li pa – (chro ni przed pio ru na mi, drze wo

świę te)

Dzie ci do bie ra ją na pi sy do ilu stra cji, uza -
sad nia ją swo je wy bo ry.

Np.: W książ ce E. Szel burg Za rem bi ny
so sna by ła dziel na, wy trwa ła, a to ozna cza
sil ny cha rak ter itp.

2. Ćwi cze nia uła twia ją ce swo bod ne wy -
po wia da nie się i wy stą pie nia pu blicz ne:
„kap tu rek my śli cie la”, zgi na nie sto py.

3. Za ba wa w te atr. 
W kla sie roz wie szo ne są ilu stra cje z 5

drze wa mi, na od wro cie za pi sa na jest treść
za dań do wy ko na nia. Dzie ci lo su ją kar to ni -
ki z drzew ka mi – mi nia tu ra mi drzew wi szą -
cych w kla sie, w ten spo sób dzie lą się
na cztery gru py. 

Po le ce nia dla grup są iden tycz ne, jed nak
każ da gru pa ma in ny frag ment opo wia da nia
pt. „Drzew ko”. 

Jed no dziec ko bę dzie pra co wa ło sa mo -
dziel nie. Ma na stę pu ją ce po le ce nie:
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Od szu kaj w kla sie na ry so wa ne du że
drzew o po dob ne do two je go ma łe go, na nim
znaj dziesz treść za da nia.

Treść za da nia znaj du ją ce go się
na du żym drze wie:

Prze czy taj opo wia da nie pt. „Drzew ko”.
W in sce ni za cji kla so wej bę dziesz od gry wać
ro lę drzew ka. Przy go tuj dla sie bie ko stium,
wy ko rzy stu jąc ma te ria ły i re kwi zy ty z wa liz -
ki. Za sta nów się, w ja ki spo sób ode grać ko -
lej ne scen ki w przed sta wie niu. Mo żesz po -
pro sić o po moc na uczy cie la. Po sta raj się,
na przed sta wie niu bę dą go ście. Masz
na to dwadzieścia mi nut.

Po zo sta li ucznio wie na wy lo so wa nych
kar to ni kach ma ją na stę pu ją ce po le ce nie:

Do łącz do gru py dzie ci z ta kim sa mym
drzew kiem. Wspól nie od szu kaj cie w kla sie
du że drzew o po dob ne do wa sze go, na nim
znaj du je się za da nie dla gru py.

Treść za da nia dla każ dej z grup za pi sa na
na du żych drze wach:

Prze czy taj cie opo wia da nie znaj du ją ce się
na wa szym drze wie. Do za zna czo ne go frag -
men tu przy go tuj cie in sce ni za cję we dług
wła sne go po my słu. Mo że cie wy ko rzy stać
do te go stro je i re kwi zy ty z wa liz ki lub wy ko -
nać sa mo dziel nie ze zgro ma dzo nych ma te -
ria łów. Treść tek stu mo że cie wzbo ga cić
o wła sne dia lo gi. Na przy go to wa nie ma -
cie 20 mi nut. Po sta raj cie się, wa sze przed -
sta wie nie obej rzą za pro sze ni go ście.

Treść opo wia da nia pt. „DRZEW KO”
Po sa dzi ły dzie ci drzew ko przy dro dze.

By ło ono jesz cze ma lut kie, przy ję ło się i za -
czę ło ro snąć.

Obok nie go prze cho dził chłop czyk, ze -
rwał li stek, zmiął i rzu cił. „Po cóż ze rwa -
łem”– po my ślał so bie. Ale za raz się po cie -
szył: „Cóż zna czy je den li stek? Na drze wie
jest du żo li ści!”

Szedł dru gi chłop czyk. Uła mał ga łąz kę
i po my ślał:

„Cóż tam jed na ga łąz ka! Drzew ko ma ich
aż czte ry”. Bie gła dziew czyn ka z pił ką. Pod -

rzu ci ła pił kę, a ona bęc! wprost na drzew ko
i zła ma ła wierz cho łek.

– Oj, źle! – zmar twi ła się dziew czyn ka.
– Ale to nic.

Drzew ko nie umrze, wy ro śnie mu no wy
wierz cho łek.

Szła ko za i od gry zła ka wa łek ko ry.
Za trzy mał się ro we rzy sta i oparł ro wer

o drzew ko.
Drzew ko za chwia ło się. Szedł chłop czyk

z no wym scy zo ry kiem.
„Ot – my śli so bie – za raz spró bu ję, czy

jest ostry”.
Od ciął ga łąz kę. Do bry, ostry scy zo ryk!
Drzew ko uschło.
Przy szły dzie ci, któ re je po sa dzi ły.
– Cóż to, nie chcą tu ro snąć drze wa?
Mo że zie mia jest nie do bra...

*
A wy jak my śli cie, dla cze go drzew ko

uschło?

4. Wi zy ta go ścia – le śni czy.
Po wi ta nie go ścia, pre zen ta cja przed sta -

wie nia pt. „Drzew ko”.
Udzie la nie od po wie dzi na za da ne w opo -

wia da niu py ta nie:
A jak wy my śli cie, dla cze go drzew ko

uschło?
U.– Od po wie dzi dzie ci: mia ło po obry wa -

ne li ście, nie mo gło od dy chać, by ło po cię te
scy zo ry kiem itp.

N.– Po nie waż ba wi my się w te atr, wszyst -
ko mo że się zda rzyć.

Na przy kład na sze drzew ko mo że mó wić.
Dziec ko od gry wa ją ce ro lę drzew ka wy ra -

ża swo je prze ży cia, np.: 
U. – Nie po do ba ło mi się, gdy dzie ci ła -

ma ły mi ga łąz ki.
Na uczy ciel za pra sza dzie ci do dys ku sji.
N.– Ja kie są wa sze wra że nia z przed sta -

wie nia? 
– Wy raź cie swo ją opi nię.
– Po daj cie po zy tyw ne przy kła dy za cho -

wa nia się w le sie.
5. Roz mo wa z go ściem.
N.– Czy pan czę sto spo ty ka się w le sie

z ta ki mi smut ny mi drzew ka mi?
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– Czy ży we drze wa też cier pią, kie dy lu -
dzie je nisz czą?

Le śni czy od po wia da. Py ta nia za da ją 
dzie ci:

U.– Jak wy glą da las, któ rym się pan opie -
ku je?

– Co pa na naj bar dziej in te re su je w le sie?
– Dla cze go zo stał pan le śni czym?
– Jak pan my śli, lu dziom ja kich za wo dów

las po ma ga w pra cy?
6. Two rzy my las.
Dzie ci sie dzą na dy wa nie. Na trzech ar -

ku szach ce lo fa nu znaj du ją się na ma lo wa ne
far ba mi 3 war stwy la su, a na ma łych ka wał -
kach je go miesz kań cy.

Ucznio wie ukła da ją zgro ma dzo ne ma te -
ria ły, umiesz cza ją ilu stra cje miesz kań ców
la su w za leż no ści od te go, w któ rym miej scu
naj czę ściej prze by wa ją. Pod czas pra cy wy -
ko rzy stu ją wie dzę przy rod ni czą zdo by tą
na po przed nich za ję ciach. Słu cha ją mu zy ki
re lak sa cyj nej „Śpiew pta ków”.

7. Kul tu ro twór cza ro la la su. 
Dzie ci wspól nie z na uczy cie lem two rzą

ma pę my śli, syn te ty zu ją cą wie dzę na te mat:
„Kul tu ro twór cza ro la la su”. Ma pa my śli po -
wsta je na dy wa nie przez do da wa nie przy go -
to wa nych przez na uczy cie la lub za pi sy wa -
nych przez uczniów frag men tów wie dzy.

Etap I
Dzie ci sie dzą na dy wa nie w pół ko lu,

przed ni mi le ży wy ko na ny z ce lo fa nu las.
Na uczy ciel kła dzie po ni żej pa pie ro wą
strzał kę i plan szę. Na środ ku plan szy za pi sa -
ne jest py ta nie: Co wy no si my z la su, ni cze go
z nie go nie za bie ra jąc? Wo kół py ta nia znaj -
du ją się pu ste po la do za pi sy wa nia pro po zy -
cji dzie ci.

Dzie ci po da ją i za pi su ją na przy go to wa -
nych pa skach pa pie ru wła sne pro po zy cje:
l mi łe wspo mnie nia, tlen, świe że po wie -

trze, śpiew pta ków, in spi ra cje itp.

Etap II
N – Wy mie nio ne przez was rze czy wy ko -

rzy stu ją do pra cy lu dzie róż nych za wo dów,
las ich in spi ru je. Te raz bę dzie my od ga dy wa -

li na zwy za wo dów lu dzi, któ rzy czer pią 
z la su po my sły do pra cy. Kto od gad nie na -
zwę za wo du, za pi su je na przy go to wa nym
pa sku pa pie ru i umiesz cza pod po przed nią
plan szą.

Na uczy ciel wy bie ra ko lej no sze ściu
uczniów, któ rzy po ci chym od czy ta niu na -
zwy za wo du z kar to ni ków przed sta wia ją je
ru chem. Dzie ci za trzy mu ją kar to ni ki, po nie -
waż z ty łu znaj du ją się li ter ki po trzeb ne
do na stęp ne go za da nia.

Ko le dzy z kla sy od ga du ją za wo dy, za pi su -
ją je i umiesz cza ją kar to nik je den pod dru -
gim. Na zwy za wo dów, któ re dzie ci od ga du -
ją, by ły oma wia ne na sze ściu po przed nich
za ję ciach: ma larz, po eta, pi sarz, rzeź biarz,
mu zyk, ar ty sta lu do wy.

N.– Dzie ci, któ re pre zen to wa ły za gad ki,
też ma ją za da nie do wy ko na nia:

Na od wrot nej stro nie wa szych kar tek
znaj du ją się li ter ki, któ re po od po wied nim
usta wie niu da dzą od po wiedź na py ta nie:
Kim są lu dzie, któ rych na śla do wa li ście?
Uło żo ny na pis umieść cie z le wej stro ny kar -
to nów z na zwa mi za wo dów.

Ucznio wie skła da ją na pis TWÓR CY
i ukła da ją na dy wa nie.

Etap III
N.– Gdzie są eks po no wa ne dzie ła wy mie -

nio nych twór ców?
Wy bierz cie z pu deł ka pa ski pa pie ru z na -

pi sa mi i przy po rząd kuj cie je od po wied nim
za wo dom.

Dzie ci przy po rząd ko wu ją na pi sy z miej -
sca mi eks po no wa nia dzieł do nazw za wo -
dów. Od czy tu ją swo je pro po zy cje, wy ra ża ją
opi nie, uza sad nia ją wy po wie dzi. 

Wy ra zy do dys po zy cji dzie ci: wy sta wy, ga -
le rie, mu zea, am fi te atry, fil har mo nie, bi blio -
te ki, księ gar nie, skan se ny itp.

N.– Co one two rzą dla nas i dla na sze go
na ro du?

U.– Two rzą kul tu rę.
Na uczy ciel po da je na pis KUL TU RA,

uczeń umiesz cza go na dy wa nie z pra wej
stro ny wy ra zów z miej sca mi eks po zy cji.



Etap IV
N.– Nie któ rzy lu dzie są dzą, że las two rzy

kul tu rę. Czy zga dza cie się z tym?
Swo bod ne wy po wie dzi dzie ci, uza sad nie -

nia swoich opinii.
N.– Ja ką więc ro lę peł ni las w two rze niu

kul tu ry?
U.– LAS PEŁ NI RO LĘ KUL TU RO -

TWÓR CZĄ! 
N.– To mą dre zda nie ukry te jest pod ilu -

stra cją la su z ce lo fa nu. Pro szę, aby je den
uczeń od szu kał je.

Uczeń od wra ca na ma lo wa ny ob ra zek i od -
czy tu je na pis:

U. – KUL TU RO TWÓR CZA RO LA 
LA SU

Pod czas ukła da nia ma py my śli mię dzy po -
szcze gól ny mi eta pa mi pra cy umiesz cza ne są
pa pie ro we strzał ki.

8. Drze wo osią gnięć.
N.– Las tak że was po bu dzał do dzia ła nia.

Two rzy li ście wie le pięk nych dzieł, za każ de
otrzy ma li ście ty tuł twór cy. O wa szej wy trwa łej
pra cy świad czy „drze wo osią gnięć”. Wy mień -
cie na zwy zdo by tych ty tu łów.

U.–Ty tuł Le śne go Ma la rza, Ty tuł Po ety
La su, Ty tuł Rzeź bia rza La su, Ty tuł Le śne go
Mu zy ka, Ty tuł Ar ty sty Lu do we go, Ty tuł
Pi sa rza La su.

N.– Za wy trwa łą pra cę na le ży się na gro da,
przy niósł ją pan le śni czy. Zo bacz cie, co to jest
i co moż na z tym zro bić?

U.– To są sa dzon ki ma łych drze wek, po sa -
dzi my je, pod le je my i bę dzie my pie lę gno wać.

Ucznio wie, na uczy ciel i pan le śni czy wy -
cho dzą do szkol ne go ogro du, aby po sa dzić
drzew ka. 

Dzie ci uczą się od pa na le śni cze go roz po -
zna wać drze wa igla ste, sa dzić je w od po wied -
nich wa run kach i w od po wied ni spo sób. Za -
bez pie cza ją te ren wo kół no wo po sa dzo nych
ro ślin, pod le wa ją je, ściół ku ją zie mię ko rą.
Umiesz cza ją ta blicz ki z na zwa mi ro ślin i pod -
pi sem: „Ma li przy rod ni cy”.

9. Ewa lu acja
Dzie ci two rzą ko ło wo kół po sa dzo nych

drzew.
N.– Utwo rzy li śmy w ten spo sób re zer wat

ro ślin. Jak bę dzie my opie ko wa li się ty mi
drzew ka mi?

U.– Bę dzie my pod le wa li, wy ry wa li chwa -
sty, zbie ra li śmie ci itp.

Bę dzie my dba li o śro do wi sko, bo jest na -
szym wspól nym do brem i po ma ga two rzyć
kul tu rę na ro do wą.

N.– Bez uży cia słów wy raź cie na strój, w ja -
kim je ste ście po dzi siej szych za ję ciach. Pa -
mię taj cie, że je ste śmy na ło nie przy ro dy i nie
mo że my ha ła so wać.

Dzie ci ge sta mi i mi na mi wy ra ża ją swój 
na strój.

Po że gna nie go ścia pio sen ką pt. „Sprzą tać
las”.
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