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WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ – „WYCIECZKA” DO LASU 
 

I CAN SEE, HEAR AND FEEL -  A “TRIP” INTO THE FOREST 
 

KRYSTYNA KWOCZAŁA, PL 
UNIWERSYTET OPOLSKI 

 
Streszczenie  
W przedstawionym konspekcie zaproponowano rozwiązania, które umożliwiają dziecku 
poznanie tajemnic lasu za pomocą rozumienia i organizowania informacji dostarczanych 
przez zmysły. Aby dobrze opisać przedmiot, należy go poznać, zbadać określić  kilkoma 
zmysłami. Bodźce odczuwane za pomocą pojedynczych zmysłów pozwalają na bardzo 
jednostronny, powierzchowny i mało zróżnicowany opis. Konspekt ten zawiera rozwiązania i 
propozycje, które mają na celu poznanie osobliwości lasu w sposób bardzo szczegółowy, 
dokładny i interesujący, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich zmysłów.  
 
Słowa kluczowe: Dziecko. Polisensoryczność. Las. Drzewo. Zmysł.  
 
Abstract 
The following draft presents solutions,  which help by cognition of  forest secrets by enabling, 
understanding and organizing information on behalf of existing senses. A proper description 
of an object needs to be performed with more than one sense.  Otherwise, the description 
would be superficial and  in a very narrow range. The purpose of this draft is to present 
solutions, suggestions to help gain knowledge about  distinctive features of a forest in a very 
accurate, detailed and interesting manner. This is possible only by enabling all of senses.  
 
Keywords: Child. Poly-sense forest. Tree, Sense. 
 
Konspekt zajęć w przedszkolu 
Wiek dzieci: 6 lat. 
Cele: 
 Cel ogólny: Poznajemy tajemnice lasu.  
 Cele szczegółowe: 
1. Dziecko wymienia gatunki drzew rosnących w lesie – dąb, klon, brzoza, akacja, 
modrzew, sosna, świerk).  
2. Dziecko dopasowuje obrazek zwierzęcia do jego odgłosu.   
3. Dziecko potrafi określić cechy charakterystyczne przedmiotu (miękki/twardy; 
duży/mały słodki/kwaśny itd.). 
4. Dziecko wymienia zmysły człowieka: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. 
5. Dziecko rozpoznaje kształt szyszki, kasztana, liści, gałązek, mchu poprzez dotyk.  
6. Dziecko wykonuje pracę plastyczną: obraz stworzony za pomocą kleju i piasku.  
Metody: 
1. Słowna: rozmowa, objaśnienie, opowiadanie, zagadki, recytacja,  
2.  Pokaz, wzór,  
3. Metoda swobodnej ekspresji, metoda zadań inspirujących. 
Środki dydaktyczne: zagadka o lesie, nagranie muzyczne, ilustracje drzew(klon, dąb, sosna, 
świerk, akacja, modrzew, brzoza), okazy liści, ilustracje zwierząt i owoców leśnych, opaska 
na oczy, bębenek, szyszki, kasztany, gałązki, mech, borówki, poziomki, grzyby, kartki a3, 
klej, piasek, magnetofon, tekst bajki pt: „Jesienny liść”,  
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Przebieg: W sali przygotowane są kąciki tematyczne związane z poszczególnymi zmysłami i 
oznaczone są one obrazkami symbolizującymi owe zmysły (nos, oko, ucho, język, dłoń). 
1. Wprowadzenie w tematykę zajęć: 
„Liściaste i iglaste drzewa w nim rosną, 
Wszystkie pięknie zielenią się wiosną. 
W ich otoczeniu różne zwierzęta mieszkają, 
Mieszkańcami tego miejsca się nazywają. 
Znajdziesz też tam grzyby, poziomki, jagody i borówki 
Wiecie o czym mowa? Ruszcie swoje mądre główki!”2. 
2. Nauczycielka zaprasza dzieci na wycieczkę do lasu. Dzieci ustawiają się w pary i w 
rytm żywej muzyki maszerują po sali. Nagle muzyka się zmienia, słychać już tylko szum liści 
unoszących się na wietrze oraz śpiew ptaków. Jest to informacja, że właśnie dotarliśmy do 
lasu. 
3. Dzieci wraz z nauczycielką zatrzymują się na wysokości kąciku spostrzegania 
wzrokowego. Prowadząca : Jesteśmy w lesie, cóż to za drzewa tutaj rosną? Dzieci oglądają 
ilustracje drzew (dąb, klon, brzoza, świerk, akacja, modrzew, sosna) i liści, różnych gatunków 
zwierząt, owoców leśnych w kąciku sensorycznym – wzrokowym. Zadaniem dzieci jest 
wskazanie i nazwanie gatunków drzew, które mogą rosnąć w lesie. 
4. Prowadząca: Bardzo dużo rzeczy, zjawisk, zwierząt można zobaczyć w lesie, ale czy 
można też coś usłyszeć? Dzieci wędrują w stronę kącika z symbolem ucha, słuchają 
dźwięków związanych z środowiskiem leśnym, tj. szum drzew, śpiew ptaków, odgłosy 
zwierząt itd. Próba dopasowania dźwięku do obrazka odpowiedniego zwierzęcia. 
5. Nauczycielka pyta dzieci: Jakimi zmysłami już poznaliśmy las, a jakie zmysły jeszcze 
można wykorzystać ? Cała grupa maszeruje dalej aż docierają do kącika dotykowego. Dzieci 
mają możliwość dotykania liści, szyszek, kasztanów, gałązek, mchu i innych okazów leśnych. 
Dzieci dzielą się na dwie grupy i tworzą krąg wewnętrzny i zewnętrzny zwrócony do siebie 
twarzami. Dzieci z kręgu zewnętrznego mają zawiązane oczy, a z kręgu wewnętrznego 
trzymają w ręce wymienione wyżej przedmioty. Krąg wewnętrzny przesuwa się o jedno 
miejsce za każdym uderzeniem w bębenek, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy 
bębenek przestanie grać, dzieci podają osobie stojącej naprzeciwko swój przedmiot. Ta ma 
poprzez dotyk stwierdzić, co to za przedmiot i swoje przypuszczenia przekazuje partnerowi. 
Później grupy zmieniają się rolami3. Nauczycielka: Od tej wędrówki już troszkę zgłodniałam, 
może znajdziemy w lesie coś do jedzenia ? Czy Wy też jesteście głodni ? 
6. Wycieczka maszeruje do kącika smakowego. Dzieci mają okazję spróbować borówek, 
poziomek  czy też powąchać grzyby. Nauczycielka: po takiej wędrówce i dobrym jedzeniu 
trzeba się troszkę poruszać. 
7. Świat pod stopami. Dzieci układają na podłodze przedmioty (nie tylko te, które 
znalazły w kąciakach sensorycznych) w ten sposób, by powstała ścieżka. Ważne jest, żeby 
obok siebie leżały zawsze rzeczy różne w dotyku, miękkie i twarde, zimne i ciepłe, ostre i 
obłe. Dzieci wyruszają boso szlakiem sensorycznym, jedno z dzieci ma zasłonięte oczy, 
drugie zaś trzyma je za rękę i prowadzi po ścieżce (zacznijcie nie od początku, ale od środka 
szlaku, żeby prowadzone dziecko nie wiedziało, jakie rzeczy poczuje pod stopami)4. Gdy 

                                                           
2www.boberkowy-world.blogspot.com (dostęp z dnia 24.11.2016r.). 
 
3 A. Erkert, Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły, Kielce 2013, Wydawnictwo „Jedność”, ISBN: 
9788376607672, s. 42.  
4 R. Zimmer, Poznawać świat wszystkimi zmysłami. Ćwiczenia rozwijające percepcję, Kielce 2005, 
Wydawnictwo „Jedność”, ISBN: 8374421649, s. 21.  
 



53 

 

dzieci do woli nacieszą się chodzeniem boso, wymieniają się doświadczeniami: Co można 
było odkryć na bosaka? Co pod stopami było przyjemne? Co najmilej łaskocze? 

                   5. 
8. Tajemniczy obraz – Dzieci dobierają się w pary i siadają przy stole, na którym leżą 
przygotowane potrzebne materiały (biały papier do malowania, płynny klej, piasek). Jedno 
dziecko płynnym klejem maluje na papierze rzeczy związane z wyprawą do lasu.  Partner 
bardzo uważnie obserwuje ledwo widoczne ślady kleju na papierze. Podczas gdy pierwsze 
dziecko rysuje, drugie próbuje rozpoznać i nazwać „narysowane” rzeczy. Aby sprawdzić 
poprawność odpowiedzi, „malarz” sypie trochę suchego piasku na pokryty klejem papier tak, 
że obraz staje się widoczny. Potem następuje zmiana ról6. 
9. Podsumowanie wyprawy. Umieszczenie wykonanych prac na gazetce. Zadaniem 
domowym dzieci jest zabranie rodziców i rodzeństwa na wycieczkę do lasu. 
10. Bajka relaksacyjna „Jesienny liść” do utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku”, cz. 
Jesień. 
Połóż się na plecach, rozluźnij ciało, zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś pięknym 
jesiennym liściem, który leży na miękkim mchu. Leżysz i czekasz, aż zawieje wiatr, on zaprosi 
Cię w piękną podróż. Jesteś spokojny – nic ci nie zagraża. Teraz odczuwasz jak delikatnie 
wiatr unosi cię do góry, bardzo delikatnie, poddajesz się temu unoszeniu, unosisz się tak 
wysoko jak sobie życzysz. Sam wybierasz sobie kierunek podróży, tam gdzie chcesz, możesz 
obserwować sobie to, czego pragniesz, skieruj swój lot w wybrane przez ciebie miejsce i tam 
pozostań. Wiatr zaczyna mocniej wiać. Czas udać się w drogę powrotną. Wróć na mięciutki 
mech, otwórz oczy, znów jesteś dzieckiem, usiądź wygodnie7. 
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