
 

 

Zajęcia zdalne- materiał przeznaczony dla dzieci 5-letnich 

Data: 07.05.2020 rok 

Opracowały: Agnieszka Wanat, Lidia Pilikowska-Koziołek 

Temat: Wyprawa do lasu. Jak rosną drzewa? 

 

Drodzy Rodzice! 

 Jak wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci? 
Kompetencje społeczne nie pojawiają się nagle, od tak. Są konsekwencją pewnych procesów 
rozwojowych, które możemy wspierać naszymi działaniami. W jaki sposób to robić? Rozwój 
umiejętności społecznych przypomina rozwój drzewa. Cały system odżywiania, warstwy korzeni, 
czynniki zewnętrzne oraz uwarunkowania naturalne wpływają na proces wzrostu. Jeśli korzenie 
nie mają odpowiednich składników odżywczych, miejsca w glebie, równowagi między wodą a 
tlenem, kiełkujące drzewo może potrzebować dodatkowych działań, aby przetrwać. Podobnie jest 
z umiejętnościami społecznymi. One również są zależne od wielu czynników. Ich korzenie 
potrzebują zasilania od „żyznej gleby”, która z jednej strony dostarcza wartościowych składników 
odżywczych, a  z  drugiej – daje wystarczającą przestrzeń do rozwoju. Ich naturalne tendencje 
mogą potrzebować wsparcia, aby efektywnie wzrastać. 

Jakie składniki odżywcze służą rozwojowi? 

W  pierwszych latach życia dziecka najważniejszą wartością, jaką mogą dać opiekunowie, jest 
bliska relacja. To na jej podstawie kształtuje się osobowość dziecka i cały system umiejętności 
społecznych. Relacja ta powinna być oparta na szacunku i miłości. Jednocześnie ważne jest 
zachowanie równowagi pomiędzy autonomią a granicami. Podobnie jak w  przypadku drzew, 
których korzenie potrzebują zarówno tlenu, jak i wody. Nadmiar jednego z tych składników nie 
służy prawidłowemu wzrostowi. 

Dzieci uczą się właściwych postaw i  zachowań, przyglądając się dorosłym. Dlatego tak ważne 
jest modelowanie. Pokazywanie swoją własną postawą, nie tylko słowami, w jaki sposób radzić 
sobie w różnych sytuacjach. Jeśli rodzic wymaga od dziecka radzenia sobie z emocjami, a sam 
wpada w złość przy każdej nadarzającej się okazji, przekazuje dziecku sprzeczny komunikat. Na 
takiej bazie dziecko nie wyciągnie właściwych wniosków. 

Równie ważnymi składnikami odżywczymi, nadającymi jakość rozwojowi dziecka, są słowa 
dorosłych. To właśnie w nich dziecko przygląda się sobie, to w nich odnajduje swoje odbicie. Tym 
słowom wierzy i tym słowom ufa. Na ich bazie buduje obraz samego siebie.  

Rola nauczyciela 

Modelowanie właściwych zachowań jest kolejnym sokiem odżywczym dla rozwoju kompetencji 
społecznych. 
Nauczyciel nie tylko poprzez to, co mówi, ale i poprzez swoje zachowanie, dostarcza źródła 
wiedzy o  radzeniu sobie z emocjami, rozwiązywaniu konfliktów, samodzielności, empatii, 
szacunku do drugiego człowieka. Jeśli osoba dorosła wspiera dzieci w rozwiązywaniu sporów, 
wtedy w naturalny sposób pomaga im nabywać wiedzę o tym, jak rozmawiać, aby dojść do 
porozumienia z drugą osobą. Jeśli dorosły chce nauczyć dzieci stawiania jasnych granic, sam 
musi wiedzieć, jak to robić, i dawać jasny komunikat dotyczący tej kwestii. 
 Pamiętajmy, że słowa nauczyciela kierowane do dziecka mają znaczenie. Ważne są też zasady, 
nie tylko te, które są w domu ale również te, które obowiązują w przedszkolnej grupie. 

Stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju 



 

 

Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie środowiska wspierającego rozwój kompetencji 
społecznych dziecka. Rodzice mogą uczynić wiele, aby pomóc swoim pociechom w  rozwoju. 
Przedszkole również jest miejscem, gdzie umiejętności mogą się kształtować i umacniać.  

Oczywiście przedszkole to tylko wycinek świata dziecka. Nie można oczekiwać, że to nauczyciel 
rozwiąże wszystkie trudności, które często mają złożoną przyczynę. 

 Rolą nauczyciela jest zapewnienie odpowiednich warunków do tego, aby dziecko w po- czuciu 
bezpieczeństwa mogło doświadczać relacji rówieśniczych i na tej bazie budować swój system 
rozumienia siebie, świata i związków w nim powstających 

 

 



 

 

 

ZAJĘCIA Z RYTMIKI  

W filmie zostały przedstawione wartości rytmiczne nut i pauz oraz zabawy i ćwiczenia 

muzyczno-ruchowe. 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 

 

Co to jest las? - film przyrodniczo-edukacyjny dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

 

W lesie - Piosenka i film edukacyjny dla dzieci. Piosenka Jagódki, wyprawa do lasu 

Lulka, gdzie poznaje zwierzęta leśne i ich odgłosy 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=SLPv7Jfp-J8 

 

 „O sójce, co drzewa rozsiewa” – wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana 

jego treścią. Rodzic czyta opowiadanie Agnieszki Borowieckiej Podczas opowieści o 

sójce, prowadzący prezentuje ilustracje. Następnie dzieci  odpowiadają na pytania: 

Gdzie wybrały się dzieci? Co miały okazję zobaczyć podczas wycieczki do lasu? Jakie 

ciekawostki o lesie przedstawił im pan leśniczy? Po rozmowie prowadzący kładzie na 

dywanie  ilustracje, a dzieci na ich podstawie próbują odtworzyć historię leśniczego. 

Załącznik nr 1- Ilustracje 

 

O sójce, co drzewa rozsiewa 

(Agnieszka Borowiecka) 

Pewnego słonecznego dnia przedszkolaki z grupy Czerwonego Muchomorka wybrały się 
na wycieczkę do lasu. Tuż za szlabanem, gdzie asfaltowa droga zmienia się w leśną 
ścieżkę, czekał na nie pan leśniczy. 
– Dzień dobry! – zawołał wesoło i zamachał wszystkim ręką na powitanie, po czym 
zaprosił dzieci do 
leśnego królestwa. 
Małe stópki zaczęły dreptać po leśnej ściółce, a wkoło unosił się wspaniały zapach 
pulchnej ziemi, kory, mchu i mokrych traw. Dzieci zadzierały główki i nie mogły się 
nadziwić, jak wspaniałe i wysokie są rosnące tam drzewa. Ich koniuszki zdawały się 
dotykać chmur. 
Wtem rozległ się skrzekliwy wrzask, a w koronach drzew zatrzepotały jakieś małe 
skrzydełka. Dzieci zamilkły jak wtedy, gdy pani upomina je, by były cicho, a pan leśniczy 
szepnął z podziwem: 
– Oho! Strażniczka lasu już nas zauważyła i wszczęła alarm. 
– Strażniczka lasu? Kto to taki? – pytały zaciekawione dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
https://www.youtube.com/watch?v=SLPv7Jfp-J8


 

 

Pan leśniczy zmrużył oczy i długo wpatrywał się w leśną gęstwinę, aż w końcu wskazał 
dzieciom jedną z gałązek, na której siedział niewielki ptaszek z błękitnymi paseczkami 
na obu skrzydełkach. 
– To sójka – rzekł pan leśniczy. – Jeśli chcecie, opowiem wam pewną historię. 
Dzieci otoczyły go ciasnym kółeczkiem i zamieniły się w słuch, a on zaczął snuć 
opowieść: 
– Dawno, dawno temu – mówił pan leśniczy – gdy jesień na dobre rozgościła się w lesie, 
a dęby nad podziw obrodziły w dorodne i zdrowe żołędzie, mała sójka zaczęła 
gromadzić zapasy przed tęgą zimą. Przez całe dnie uwijała się, fruwając po całym lesie i 
chowając w ziemi żołędzie na zapas. A gdy przyszła zima i nastały mrozy, zgromadzone 
zapasy pozwoliły jej przetrwać ten trudny czas. Lecz jeden kopczyk żołędzi skrył się pod 
pierzynką śnieżnego puchu i sójka całkiem o nim zapomniała. Wraz z nastaniem wiosny 
jeden z żołędzi wypuścił pędy i na tym miejscu wyrósł młody dąb. Drzewo z roku na rok 
stawało się coraz większe i silniejsze, aż w końcu przerosło wszystkie inne drzewa. I tak 
oto dąb zasadzony przez sójkę stał się królem lasu. Jego silne gałęzie dawały cień 
leśnym zwierzętom, a sójki strzegły go jak najcenniejszego skarbu. A gdy ktoś obcy 
zjawiał się w lesie, sójki wszczynały wielki alarm, by nikt nie ważył się zbliżyć do króla 
lasu. 
– Czy to prawda? – dopytywały dzieci. 
– O tak! – odparł pan leśniczy. – Sójki zasadziły wiele drzew w tym lesie. Pewnie dlatego 
tak krzyczą, kiedy tu przychodzimy. 
Przedszkolaki zachwycone usłyszaną historią postanowiły, jak sójki, zostać strażnikami 
lasu. Czym prędzej zaczęły zbierać żołędzie, które dopiero co pospadały z drzew, i 
układały je na leśnej polanie w maleńkie kopczyki. Każdy z nich troskliwie przysypały 
ziemią i oznaczyły kamieniami, by wrócić tu za jakiś czas i sprawdzić, co z tego 
wyrośnie. 
– To wspaniały pomysł – pochwalił dzieci pan leśniczy. – Kto wie… być może właśnie tu 
wyrośnie nowy król lasu – dodał z uznaniem. 
Drzewa szumiały im przyjemnie nad głowami, a sójka przestała krzyczeć, gdyż 
Czerwone Muchomorki stały się częścią leśnego królestwa. 
 

Załącznik nr 1- Ilustracje 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

„Wycieczka do lasu” – zabawa logopedyczna w ruchu. Dzieci słuchają historyjki 

prowadzącego i wykonują zaprezentowane przez niego ćwiczenia. 

 

Wycieczka do lasu 
(Magdalena Ledwoń) 
 
Mały Jaś poszedł do lasu (dzieci maszerują po obwodzie koła). Najpierw szedł dróżką 

między wiejskimi płotami (zatrzymują się i dotykają językiem kolejno najpierw górnych, 

następnie dolnych zębów). Później spacerował wąską ścieżką między polem a łąką 

(dotykają językiem najpierw dolnej, później górnej wargi). Usłyszał świergot ptaków 

(wymawiają sylaby onomatopeiczne: fiu, fiu, ćwir, ćwir, ter, ter, jednocześnie biegnąc na 

palcach). Po chwili dotarł do lasu (zatrzymują się). Drzewa były tam tak wysokie, że ich 

wierzchołki wyglądały, jakby dotykały nieba (unoszą czubek języka i dotykają nim nosa). 

Przyglądał im się z ciekawością. Po chwili na gałęzi dostrzegł małą wiewiórkę, która to 

wyglądała z dziupli, to się w niej chowała (na przemian wysuwają i chowają język). Gdy 

usłyszał stukanie dzięcioła, pomyślał, że jednak pora wracać do domu (kląskają, 

maszerując po obwodzie koła). Wracał więc ścieżką między polem i łąką (zatrzymują się 

i dotykają językiem najpierw dolnej, później górnej wargi), a później dróżką między 

wiejskimi płotami (dotykają językiem najpierw górnych, później dolnych zębów). Gdy 

wrócił do domu, był bardzo zadowolony (szeroko się uśmiechają). 

 

Jak rośnie drzewo? – zabawa dydaktyczna. Rodzic prezentuje dzieciom ilustrację  

„Jak rośnie drzewo?”, ale wcześniej zasłania kartkami kolejne etapy jego wzrostu, tak 

że dzieci widzą tylko dojrzałą, owocującą postać. Następnie odsłania kolejne kartki i na 

przykładzie dębu opowiada, jak z żołędzia wyrasta nowe drzewo. 

 
 Załącznik nr 2- Ilustracja-Jak rośnie drzewo? 
 
 
 
 
Drzewa rosną – zabawa naśladowcza. Dzieci-drzewa stoją z  uniesionymi rękami. 

Rodzic omawia budowę drzewa i wykonuje odpowiednie ruchy, a maluchy go naśladują: 

drzewo ma korzenie (dzieci tupią), pień (wykonują krążenia bioder), konary (poruszają 

rękami), liście na gałęziach (przebierają palcami). Następnie „zamieniają się” 

w spadające krople deszczu i podskakują w różnych kierunkach. Na ciszę zatrzymują się 

i ponownie „zamieniają się” w drzewa, które pobierają wodę z ziemi: poprzez korzeń 

(tupią), pień (wykonują krążenia bioder), konary (poruszają rękami), aż do liści na 

gałęziach (przebierają palcami). Zabawę należy powtórzyć kilka razy. 

 

 



 

 

 

 

 Wiosenne listki. Na spacerze w parku lub lesie  dzieci obserwują i nazywają drzewa 

liściaste , zwracając uwagę na pąki i liście, oraz porównując ich wygląd z zimowym lub 

jesiennym. Jeśli nie ma możliwości wyjść na zewnątrz, rodzic może wykorzystać 

ilustrację- drzewa liściaste wiosną:  jarzębina, lipa, orzech włoski, klon, brzoza, 

kasztanowiec, dąb topola). 

Załącznik nr 3- Ilustracja –Drzewa liściaste wiosną 

 

Drzewo, które umiało dawać- bajka edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ_W3LdFwsw 

 

 

Co nam dają lasy-prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=ubqskigmJgU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ_W3LdFwsw
https://www.youtube.com/watch?v=ubqskigmJgU


 

 

 



 

 

 


