
 
 PROJEKT DRZEWO (drewno) 
 
W listopadzie grupa „Niedźwiadki” zapoznała się z  drugim z projektów. Tematem 

przewodnim projektu było drzewo i drewno. 

Przedszkolaki odbyły wycieczkę do lasu, dowiadywały się jakie skarby daje nam las, 

wsłuchiwały się w jego odgłosy. Zapoznawały się z procesem produkcji papieru.  

W przedszkolu gościł też ekspert, który zapoznawał dzieci z różnego rodzaju 

gatunkami drzew. Mówił o ciekawostkach związanych z drzewami. Dzieci były 

również w warsztacie stolarskim, gdzie mogły zapoznać się z różnymi sposobami 

obróbki drewna. Projekt miał również na celu zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób 

zachowania się w lesie i szacunku do przyrody. 

 

 

Cele  ogólne  projektu: 

 

 Budowanie  wiedzy  o  drzewach  i  drewnie  (  w  szczególności  o  produkcji  
drewna  i  papieru, zasadach  zachowania  się  w  lesie). 

 

 Wzbogacanie  dziecięcego  słownika  o  pojęcia  związane  z  drewnem  i  jego
  przetwarzaniem. 

 

 Rozbudzanie  zainteresowania  rolą  lasu  w  życiu  człowieka. 
 

 Kształtowanie  postawy  szacunku  wobec  lasu  i  drzew.  Nauka  zasad         
odpowiedniego  zachowania  się  w  lesie. 

 

 Kształtowanie  postawy  proekologicznej  w  aspekcie  oszczędzania  papieru. 
 

 Tworzenie  warunków  do  samodzielnego  poznawania  rzeczywistości  przyro
dniczej  poprzez  obserwowanie,  eksperymentowanie. 

 

 Rozwijanie  języka  w  aspekcie komunikacyjnym. 
 

 

 

 

 

 

 



Wycieczka do lasu  

Przygoda z projektem drzewo zaczęła się od wycieczki do lasu. Wsłuchiwaliśmy się 

w jego odgłosy, szukaliśmy skarbów lasu oraz spędziliśmy miło czas przy ognisku. 
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„Tworzymy” drzewo. 

Wspólnie postanowiliśmy wzbogacić nasz kącik badacza i stworzyć drzewo 

wykorzystując rolki po papierze. Było przy tym wiele śmiechu i dobrej zabawy.  
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Wizyta w straży pożarnej. 

Odwiedziliśmy  strażaków w ich strażnicy, gdzie dowiedzieliśmy jak ważna jest ich 
praca. Strażacy zaprezentowali nam narzędzia jakimi posługują się w swojej pracy.  
Mogliśmy założyć strażackie stroje i kaski. To było bardzo ciekawe i pouczające 
spotkanie. 

 

     

 

 

 Wizyta eksperta. 

Gościliśmy również w naszym przedszkolu eksperta technika obróbki drewna, który 
to w bardzo ciekawy i fachowy sposób przedstawił nam wiadomości na temat drzew. 
Opowiedzial nam o najwyższych, najszerszych i najcięższych okazach drzew na 
świecie.   
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Wizyta u stolarza. 

Wizyta u stolarza pozwoliła nam zapoznać się z tematyką związaną z drewnem. 
Dowiedzieliśmy się jakie są gatunki drewna, jakie są sposoby jego obróbki oraz co 
produkuje się z drewna.  

              

   



    

 

Ewa Giełda 

                                                   

   

 

 

 

 


