
  

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DOTYCZY PROJEKTU  

„DRZEWO MOIM PRZYJACIELEM”   

 

              

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym związane z Dniem Drzewa 

 
Cele ogólne: 

• Wdrażanie do poznawania cennych ekologicznie okazów drzew znajdujących się 

 w pobliżu domu. 

• Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem fitoremediacji (efektywnością roślin w 

oczyszczaniu środowiska). 

• Szerzenie świadomości proekologicznej związanej z produkcją tlenu. 

• Popularyzacja święta "Dnia Drzewa" obchodzonego 10 października. 

• Kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą. 

• Uwrażliwianie na piękno jesiennych drzew. 

• Poznawanie świata przyrodniczego poprzez zmysły. 

• Rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcenie do aktywności badawczej. 

 

Metody pracy:  

• zabawa sensoryczna, 

• zabawa badawcza, 

• bezpośrednie działanie oparte na aktywności dziecka: zadania do wykonania, 

samodzielne, doświadczenie; dzielenie się z innymi wiedzą dotyczącą otaczających 

drzew, 

• obserwacja bezpośrednia. 

 

Formy pracy: 

• zabawa z całą grypą, 

• praca zespołowa, 

• zadania indywidualne. 

 

Oczekiwane efekty:  

dziecko: 

• zna nazwy podstawowych gatunków drzew występujące w okolicy przedszkola oraz 

w Polsce; 

• potrafi rozróżnić popularne drzewa po jego zewnętrznych cechach 

charakterystycznych np. brzoza biało-czarna kora; 

• dowiaduje się na czym polega zjawisko fitoremediacji; 

• wie, że drzewa produkują tlen; 
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• ma świadomość, iż drzewa są niezbędne do życia dla ludzi, zwierząt i całego  

ekosystemu; 

• czerpie radość z zabaw związanych z obchodami Dnia Drzewa; 

• poznaje drzewa wszystkimi zmysłami, ma świadomość jedności z przyrodą; 

• nawiązuje więź emocjonalną z poznanymi gatunkami drzew; 

• dostrzega piękno otaczającej go przyrody, czuje się jej integralną częścią; 

• wie, że jest współodpowiedzialny za stan przyrody. 

 

Odbiorcy: dzieci i nauczyciele z przedszkoli na terenie miasta st. Warszawy przystępujące  

do konkursu pt.” Drzewo moim przyjacielem”. 

 

 Pomoce dydaktyczne:  

 

• magnetofon, płyta CD z piosenką pt.” Ziemia to wyspa zielona”  

lub laptop, komórka z dostępem do Internetu: 

link do piosenki „Ziemia to wyspa zielona” 

 https://youtu.be/_SKe11ntnGc – źródło- zasoby Internetowe YouTube 

lub inna piosenka zachęcająca do zabaw w ogrodzie, parku. 

• karty pracy nr 1- to ilustracje drzew z opisem oraz karta pracy do samodzielnego 

narysowania swojego ulubionego drzewa, 

• kartki, flamastry do podpisania drzew, 

• lupy dla dzieci, 

• rolki po papierze toaletowym lub zrolowane kartki, 

• listki lub inne emblematy z napisem „Order Przyjaciela Drzew”, 

• karty pracy nr 2 to 2 różne obrazki do kolorowania dla dzieci tematycznie związanej 

 z Dniem Drzewa. 

 

Przebieg działań: 

 

1. Zabawę rozpoczynamy w ogrodzie przedszkolnym lub pobliskim parku od rozgrzewki 

zielonym tańcem np. przy piosence pt.” Ziemia to wyspa zielona”. 

 

2. Zabawa badawcza pt.” Eko detektyw”.   

Dzieci na podstawie ilustracji (karty pracy nr 1 ilustracje drzew) próbują rozpoznać 

napotkane gatunki i nazwać je. Starsze grupy dodatkowo podpisują karteczki 

 i umieszczają nazwę, tak aby nie niszczyć drzewa. 

 

3. Zabawa pt. „Szukam Przyjaciela” 

Dzieci wybierają drzewa, które najbardziej im się podobają i przytulają się do niego, 

głaszczą, siadają pod drzewem dotykając plecami kory i wsłuchują się w szum 

wybranego przez siebie przyjaciela. 

https://youtu.be/_SKe11ntnGc
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Omawianie z dziećmi właściwości leczniczych drzew wykorzystywanych w 

medycynie naturalnej - sylwoterapii. Metodzie leczenia polegającej na pobudzaniu 

organizmu do samoleczenia poprzez jego bliski kontakt z drzewami. Przepływ energii 

odbywa się poprzez dotyk. 

 

4. Zabawa pt. „Obserwator” dzieci przy pomocy rolek po papierze lub zrolowanych 

kartek obserwują konar drzewa z pozycji siedzącej i leżącej. Obserwatorzy starają się 

opisać jak najwięcej szczegółów, które dostrzegli. 

 

5. Zabawa pt. „Ciekawe które…”? Dzieci w oparciu o własne obserwacje próbują 

oszacować które drzewo w polu widzenia: 

 

- jest najwęższe, 

- jest najszersze, 

- jest najwyższe, 

- ma najwięcej liści, 

- jest najniższe, 

- jest najładniejsze itp. 

 

6. Zabawa badawcza pt.” Co wiemy o drzewach”?  

 

Oglądanie, porównywanie wybranych drzew przez lupę, omawianie kształtu kory, 

faktury liści, wielkości liści, kształtu, wąchanie gałązek, 

 Zbieranie znalezionych eksponatów związanych z drzewami. 

 

7. Rozmowa na temat” Do czego potrzebne są nam drzewa?    

 

Omawianie użyteczności drzew dla całego świata przyrodniczego ludzi, zwierząt, 

przyrody oraz całej planety (wyjaśnienie dzieciom procesu produkowania przez 

drzewa tlenu oraz ich możliwości związanych z oczyszczaniem planety 

 tzw. zapoznanie ze zjawiskiem fitoremediacji.) 

 

8. Zabawa kreatywna pt. „Obrazy przyrody” układanie na trawie przez dzieci  

w zespołach sylwety drzewa, drzew z dostępnych materiałów przyrodniczych 

 np. z liści, patyków, szyszek, kasztanów. 

 

9. Wszyscy uczestnicy Dnia Drzewa stają razem i składają Przysięgę Przyjaciela 

Przyrody według pomysłu nauczycieli. Dzieci otrzymują listek z napisem  

„Order Przyjaciela Drzew”. 
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10. Do przedszkola zabieramy znalezione we wcześniejszej zabawie eksponaty, materiały 

przyrodnicze związane z drzewami np. ciekawe listki, patyczki, szyszki, żołędzie, 

kasztany, nasionka itp. 

  

11. W grupie tworzymy kącik ekologiczny pt.” Drzewo moim przyjacielem”. 

Eko obrazki, czyli tworzenie Eko prac z kolorowanek załączonych do scenariusza. 

 

 

 

 

 

 

 


