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• Nasza grupa wzięła udział 
w konkursie plastycznym 

z okazji Dnia Drzewa. 
Wykonaliśmy plakat 

przedstawiający 
nietypowe, „jaskółkowe” 

drzewo.  Podczas 
tworzenia go, dzieci 

zadawały mnóstwo pytań 
dotyczących drzew, 
dlatego podjęliśmy 
wspólną decyzję o 

rozpoczęciu realizacji 
projektu pt. „Drzewa”.



Podziękowanie za udział w 
konkursie



ETAP I – ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

• Stworzenie siatki pojęć dotyczącej tego, co dzieci 
wiedzą o drzewach

• Zapisanie tego, co dzieci chcą się o drzewach 
dowiedzieć

• Ustalenie wspólnych działań

• Przekazanie rodzicom informacji

(w formie ogłoszenia) o rozpoczęciu

projektu, z prośbą o  zaangażowanie 

się w nasze  działania



Tworzenie siatki pojęć



ETAP II –REALIZACJA PROJEKTU
• Wycieczka do parku im. A. Mickiewicza –

obserwacja drzew, zabawy z liśćmi.



• Przywieszenie w sali przedszkolnej plansz 
przedstawiających różne drzewa. 
Zaznajomienie się z nazwami drzew, 
poznanie kształtu ich liści oraz owoców.



• Mierzenie drzew w ogrodzie – określanie 
grubości drzew obejmując je (ile osób 
potrzeba do objęcia drzewa?).



•Obserwacja drzew w ogrodzie przedszkolnym.



• Obserwacje kory, liści w kąciku przyrodniczym 
przy pomocy lup



•Układanie z literek nazw poznanych drzew 
(sojusz metod)



• Zbiór książek o drzewach w naszym kąciku 
książki



• Ankiety dla dzieci i rodziców

• Po wykonaniu zadania i przyniesieniu ankiet do 
Przedszkola, wspólnie zastanawialiśmy się, kto 
widział najwięcej, a kto najmniej drzew podczas 
weekendowych spacerów



• Poznajemy budowę drzewa – praca grupowa



•Wykonanie pracy plastycznej pt. „Drzewo z 
ręki”



• Nasz kącik przyrody i zgromadzone w nim 
skarby związane z drzewami



• Nasza urodzinowa gazetka - drzewko



• „Drzewo w czterech porach roku” – zajęcia 
dydaktyczne z wykorzystaniem plansz



W celu pogłębienia naszej wiedzy obejrzeliśmy film 
przyrodniczy o lesie



• Stworzyliśmy album o drzewach (każde 
dziecko rysowało inne drzewo).



Tworzymy album pt. „Drzewa”.



• Jak zmieniamy drzewa w drewno? –
poznawanie etapów, kolorowanie obrazków.



Praca grupowa – „Nasza choinka”.



• Choinka drzewko świąteczne – przestrzenna  
praca plastyczna



• Spotkanie z leśnikiem 



ETAP III – ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU

• Wykonanie przez dzieci i rodziców drzew z 
materiałów poddających się recyklingowi. 



• Podsumowanie projektu na warsztatach z 
udziałem dzieci i rodziców – pamiątkowe 
zdjęcie z drzewami.



Dziękujemy za 
uwagę


