
28 kwietnia grupa OB. –zadania zdalne 

Temat: Jak powstaje papier? 

CELE OGÓLNE: rozwijanie kompetencji poznawczych i 
myślenia logicznego przez ukazanie procesu 
powstawania papieru; rozwijanie umiejętności 
matematycznych podczas zapisywania prostych działań 
arytmetycznych 

1. „Jak powstaje papier?” – obejrzenie filmu 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI – film 
„Od drzewa do papieru” 

  

Utrwalenie wiadomości: 

 Drwale ścinają drzewa w lesie 

 Pnie drzew przewożone są do tartaków, gdzie 
zostają pocięte na deski 

 Deski przewożone są do papierni (fabryki papieru), 
tam szatkuje się je na drobne kawałki, na wióry 

 W kotłach wióry są gotowane i mieszane, powstaje 
z nich papka, którą następnie na olbrzymich sitach 
odsącza się z wody 

 Na koniec walce prasują cienką wstęgę z papki 
powstałej po odsączeniu wody i suszą ją. Tak 
powstały papier zwija się w olbrzymie bele, które 
jadą do drukarni, gdzie drukuje się książki. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI


2. Rozmowa na temat drzew 
- jakie drzewa nadają się do produkcji papieru (grube), 

- jak długo musi rosnąć drzewo zanim zostanie ścięte 

 

3.  Oglądanie kawałka pnia (krążek, lub 
krążek  narysowany), na którym widoczne są 
słoje przyrostu. 

 
R.  wyjaśnia dzieciom, że każda linia ( koło) widoczne na 
krążku drzewa oznacza jeden rok. Dzieci liczą ile lat 
miało drzewo, z którego ucięty został krążek. 

 

4.  Wyciąganie wniosków: 

 drzewo musi rosnąć bardzo długo, zanim można je 
będzie ściąć, aby wyprodukować papier 

 czy można coś zrobić, aby nie zabrakło drzew 
potrzebnych do produkcji papieru (trzeba sadzić 
nowe drzewa) 

 czy można coś zrobić, aby nie trzeba było wycinać 
tyle drzew, a jednak mieć papier (można zbierać 
makulaturę) 

  

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – rozwijanie 
sprawności fizycznej 

 „Tajemnicza książka”. 

 Dziecko  otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę i 
stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas gdy 
prowadzący wydaje kolejno polecenia: Obracamy się, 
tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy, chodzimy do tyłu.. 



 „W księgarni”. 

Dzieci zajmują dowolne miejsce. Leżą na boku. Na hasło 
N.: Książki się otwierają przechodzą do leżenia na 
wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce i nogi. Na 
hasło: Kartki się przewracają klaszczą w dłonie. R. mówi, 
ile stron ma książka, a dzieci tyle razy klaszczą. Na 
hasło: Książki się zamykają dzieci powracają do pozycji 
wyjściowej. Leżenie na bokach, nogi podkurczone. Gdy 
R. powie: Książki stoją na regale, dzieci przechodzą do 
stania na baczność. 

 „Odgadywanie tytułów bajek”. 

Dziecko  przedstawia drugiemu za pomocą gestów, 
ruchów i rekwizytów postać z bajki (np. Kubuś Puchatek, 
Król Lew, Śpiąca królewna, 101 dalmatyńczyków). Gdy 
padnie poprawna odpowiedź, następuje zmiana ról. 

 „Nasze nogi”. 

 Dzieci tworzą pary. Przechodzą do leżenia na plecach. 
Dotykają się stopami w taki sposób, aby nogi zgięte w 
kolanach tworzyły w powietrzu kąt prosty. „Siłują się” 
stopami, próbując wyprostować nogi. Ćwiczenie 
wykonują tak, żeby nie odrywać stóp od stóp partnera. 
Następnie odpychają się od siebie stopami, następnie 
zbliżają się do siebie ponownie, nie odrywając pleców od 
podłogi. 

 „Baba Jaga patrzy”. 

Rodzic  jest Babą Jagą,  dziecko stoi w wyznaczonym 
miejscu. Baba Jaga jest odwrócona tyłem, ma zakryte 



oczy i powtarza słowa: Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy. 
W tym czasie dziecko biegnie w jej stronę. Baba Jaga się 
odwraca, a dzieci muszą się zatrzymać i stać bez ruchu. 

Baba Jaga sprawdza, czy nikt się nie rusza (może 
rozśmieszać dzieci). Ten, kto się poruszy, wraca na start, 
a reszta pozostaje na miejscu. 

  

6. „Chodzimy po f” – dziecko układa na dywanie 
kształt liter F i f ze sznurka lub liny a 
następnie  poruszają się stopa za stopą po linii. 
Wskazane jest, by dzieci zdjęły do tej zabawy kapcie. 

  

7. „Opowiadanie o papierze” – 
zabawy  matematyczne 

  

– R. rozdaje dzieciom kartki formatu A4 i ołówki. 
Opowiada o powstawaniu papieru w taki sposób, by 
wpleść działania matematyczne do wykonania przez 
dzieci. Zadaniem dzieci jest zapisanie działań . Dzieci 
mogą zapisywać liczbę drzew cyframi, symbolami, np. 
kropkami, lub rysunkami. Nie należy im podpowiadać, w 
jaki sposób mają wykonać to zadanie – wszystkie od-
powiedzi są poprawne, jeśli prowadzą do właściwego 
wyniku. 

  

 Przykładowe opowieści: 



 W pewnym lesie stały obok siebie cztery drzewa – 
wysokie i stare. Pewnego dnia drwale ścięli jedno z 
nich. Ile drzew zostało?, 

 Ciężarówka wiozła do tartaku osiem ściętych drzew. 
Po drodze zatrzymała się w miejscu wycinki i 
pracownicy zapakowali na ciężarówkę jeszcze jedno 
drzewo. Ile drzew było razem na przyczepie 
ciężarówki? 

  

8. „Do krainy baśni zabieram…” 

– R. prosi dzieci, aby wymyśliły i zapamiętały nazwę 
przedmiotu rozpoczynającego się głoską f. Następnie 
rozpoczyna zabawę słowami: Do krainy baśni zabieram 
fotografię i prosi  dziecko o powtórzenie tych słów oraz 
dodanie własnego słowa, rozpoczynającego się głoską f. 
Dzieci kolejno powtarzają wcześniejsze słowa i dodają 
własne. 

  

Dodatkowe karty pracy 

  

http://pp15.glogow.pl/wp-
content/uploads/2020/04/Strona-85.pdf 

  

http://pp15.glogow.pl/wp-
content/uploads/2020/04/Strona-86.pdf 
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