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TEMAT TYGODNIA: Łąka w maju. 

TEMAT DNIA: Pierwsza kartka zielnika. 

 

 

 

1. Powitanie przy rymowance. 

 

Gdy się dzieci chcą przywitać, 

to dzień dobry mówią wszystkim, 

uśmiech miły posyłają, 

prawą rączką pomachają! 

 

 

2. Wspólne rozwiązanie zagadek. 

 

Wiosną na drzewie rozwija się z pąka, 

Jesienią złoty po świecie się błąka… (LIŚĆ) 

 

Zawsze jestem zielona, czy zima, czy wiosna, 

Mam sukienkę z igieł, nazywam się… (SOSNA) 

 

Jak się to drzewo nazywa, 

Które się białą korą okrywa? (BRZOZA) 

 

 

3. Zapoznanie z fragmentem wiersza Stanisława Karaszewskiego „Las”. 

 

Najważniejsze w lesie są drzewa 

Ich korzenie, pnie i korony, 

Od drzew niższe i mniejsze są krzewy, 

Runo leśne, ten dywan zielony! 

Dachem lasu – gałęzie i liście, 

Ścianą lasu – pnie w korę obrosłe, 

Wśród korzeni są ciemne  piwnice, 

Korytarze i ciemne podziemia. 

Są tam drzewa wysokie, iglaste, 

Świerki, sosny, zielone cały rok, 

Dęby klony – to drzewa liściaste, 

Wkrótce z nich liście będą spadały! 



 

Dyskusja na temat treści wiersza i odpowiedź na pytania: 

- Z czego zbudowane jest każde drzewo? (korzenie, pień, korona) 

- Jakie inne rośliny można zaobserwować w lesie? 

- Na jakie dwie grupy, biorąc pod uwagę liście, możemy podzielić drzewa? (liściaste, iglaste) 

- Jakie znasz drzewa iglaste? 

- Jakie znasz drzewa liściaste? 

- Z których drzew spadają jesienią liście? 

- Które drzewa są zielone cały rok? 

 

 

4. Co to jest zielnik? 

 

Propozycja: Zanim Rodzic wyjaśni dziecku, czym jest zielnik, można poprosić dziecko, żeby 

samo spróbowało odpowiedzieć na pytanie i podzieliło się swoimi spostrzeżeniami. To punkt, 

w którym Rodzic i dziecko rozmawiają swobodnie. 

 

Zielnik, to drukowana lub ręcznie wykonana kolekcja opisanych rysunków (rycin) lub 

zasuszonych roślin, utrzymana zwykle w formie zeszytowej. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Jakie rośliny można umieścić w zielniku? 

 

 

5. „Liście” - zabawa ruchowa. 

 

Zabawa przy dowolnej piosence. Dziecko „liść” wiruje na wietrze, raz unosząc się do góry 

(np. poprzez wyciągnięcie wysoko rąk, lub wspięcie się na palce), a raz opadając na ziemię 

(np. opuszczając nisko ręce, lub wykonując przysiad). 

 

 

6. „Mój zielnik” - propozycja pracy plastycznej. 

(Nagranie pracy plastycznej krok po kroku dostępne jest na profilu facebookowym 

„Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

Potrzebne będą: 

 Dowolne listki z drzew lub krzewów, 

 kilka kartek formatu A4, 

 dziurkacz, 

 taśma klejąca, 

 wstążka, 



 kredki, 

 kolorowe flamastry. 

 

Sposób wykonania: 

1. Wszystkie kartki składamy na pół. 

2. Za pomocą dziurkacza robimy dziurki we wszystkich arkuszach, na tej samej 

wysokości. 

3. Wstążką łączymy wszystkie arkusze. 

4. Na pierwszej stronie rysujemy obrazek np. kwiat. 

5. Na kolejnych stronach, przy pomocy taśmy przyklejamy pojedyncze liście i zapisujemy 

nazwę drzewa lub krzewu.  

6. Pod nazwą można wypisać kilka ciekawostek na temat danej rośliny. 

 

 

Uwaga: Do wykonania zielnika można użyć większych kartek i włożyć je w przezroczyste 

koszulki. Zanim wkleimy liście do zielnika, dobrze jest je wysuszyć. Możemy to zrobić za 

pomocą gazet i książek. Pojedyncze liście wkładamy między arkusze gazety i przyciskamy 

książką. Dzięki temu liść wyschnie i wyprostuje się. Jeśli nie macie możliwości zebrania roślin, 

możecie je samodzielnie narysować, wzorując się na obrazkach z encyklopedii. 

 

 

 

 

 
 

 

 



KARTY PRACY 
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