
MAŁY ARTYSTA W NATURZE
Projekt: „Mały artysta w naturze” ma na celu upowszechnienie metod artystycznych w edukacji

przyrodniczej  dzieci.  Jest  efektem pracy grupy roboczej  działającej  przy  Pracowni  Edukacji  Żywej  przy
wsparciu finansowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO- Śląskie Lokalnie
Projekt obejmuje:

- warsztaty terenowe dla dzieci: „Przyrodę widzę”, „Przyrodę słyszę”, „Przyrodę czuję”
- seminarium dla nauczycieli, z częścią terenową
- opracowanie i publikację materiałów seminaryjnych na stronie: www.pez.org.pl
Projekt zainspirowany został koncepcją deficytu natury Richarda Louva oraz doświadczeniami w

pracy  terenowej  realizatorów  projektu:  trenerek  Pracowni  Edukacji  Żywej  oraz  Ośrodka  Działań
Ekologicznych „Źródła”, z których wynika, że dzieci potrzebują kontaktu z naturą ale potrzebują również
inspiracji aby przyrodę poczuć i pokochać.

Projekt ma zwrócić uwagę na problem „deficytu  natury” zdefiniowanego przez Richarda Louva w
książce „Ostatnie dziecko lasu” a warsztaty oraz inspiracje dla nauczycieli mogą stać się elementem jego
profilaktyki  .  Czym jest  to medycznie  brzmiące pojęcie.?  Nie jest  to określenie  naukowe lecz  roboczo
przyjęte  przez  autora  ww.  publikacji.  Jest  to  zespół  zaobserwowanych  syndromów,  których  żródła
upatruje  się  w  utracie  łączności  z  naturą:  osłabienie  kondycji  psychicznej,  fizycznej  i  duchowej
społeczeństwa  zachodniego,  co  w  przypadku  dzieci  prowadzi  do  zaburzeń  w  rozwoju:  obniżenia
koordynacji  wzrokowo- ruchowej,  nadpobudliwości,  osłabienia koncentracji,  otyłości.  Co powoduje ten
stan?  Tryb  życia  jaki  prowadzi  obecnie  dorosłe  oraz  dorastające  pokolenie:  większość  aktywności  i
zainteresowań związana jest z nowymi technologiami, ludzie zamknęli się w domach i mało czasu spędzają
z innymi ludźmi, na świeżym powietrzu. Nasze życie stało się w pełni zorganizowane i nastawione na cel.
Wolny czas dzieci  dzielą  między zajęcia  pozalekcyjne a siedzenie  przy komputerze (bądź to w celach
rozrywkowych bądź edukacyjnych). Coraz mniej czasu i możliwości dzieci mają do swobodnej zabawy na
świeżym powietrzu, bez kontroli dorosłych. Życie przesycone różnorakimi bodźcami, otoczone gotowymi
produktami powoduje, że zatracają chęć i umiejętność kreatywnego spędzania czasu w naturze. W dobie
coraz większej sterylności oraz coraz większego dostępu do pełnych zwrotów akcji gier komputerowych
oraz  różnorakich  gadżetów  wypełniających  pokój,  przyroda  wydaje  się  być  dla  dzieci  coraz  mniej
interesująca, pełna zagrożeń i niebezpieczeństw.  Wydaje się, bo gdy tylko stworzymy dzieciom okazję do
podglądania prawdziwego dzikiego życia i aktywnego bycia w lesie, to okazuje się, że może być ciekawie
tam, gdzie dziko i gdzie czekają różne niedogodności.  Posmakowanie w nich i traktowanie naturalnych
ograniczeń  (teren,  pogoda)  jako  wyzwanie,  to  już  prawdziwy  sukces  pedagogiczny  w  kierunku
zmniejszania objawów deficytu natury. Aby ich do tego zachęcić, potrzeba wypełnić czas dzieciom w taki
sposób aby poczuły się dobrze, poznały coś nowego i zanurzyły się w tym. Stąd też wraz z propozycją
wychodzenia z dziećmi w tereny zielone pojawiają się propozycje gier, zabaw i aktywności artystycznych.

 „Zmniejszenie  tego  deficytu-  połączenie  zerwanej  więzi  między  młodymi  a  przyrodą-leży  w
naszym interesie nie tylko ze względu na wymogi estetyki czy sprawiedliwości, lecz także dlatego, że od
tego zależy nasze zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe. Stawka jest też zdrowie całej planety.” (R. Louv)

Zachęcamy serdecznie do tworzenia dzieciom okazji  bycia w naturze, zaprowadzanie do takich
miejsc, gdzie zmysły będą mogły zostać wyostrzone a jednocześnie odpoczną od nadmiaru jednostajnych
miejskich  bodźców  wzrokowo-  słuchowych.  Gdzie  będzie  przestrzeń  do  działań  kreatywnych  i
spontanicznej twórczości artystycznej.

Propozycja  zabaw  oraz  działań  kreatywnych,  którą  Państwu  prezentujemy  zakłada  połączenie
trzech sfer dziecięcego poznawania świata:
- odczuwanie przyrody wszystkimi zmysłami
- wyrażanie przeżyć w formie artystycznej
- rozładowanie emocji poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu, angażujące różnorodne zmysły.
Prezentowany materiał podzielony został na trzy części poznawcze: widzenie, czucie i słuch.

http://www.pez.org.pl/


PRZYRODĘ-WIDZĘ

 Tworzenie własnego zielnika

Rozdaj uczestnikom po kartce szarego papieru (formatu A4), złożoną na pół oraz karteczkę
do  opisu  rośliny.  Zadaniem  dzieci  jest  kilkuminutowa  obserwacja  z  użyciem  lupy  w
poszukiwaniu swojej rośliny, jedynej i niepowtarzalnej: przyjrzenie się jej bardzo dokładnie i
zaobserwowanie,  czym  się  wyróżnia,  jakie  ma  charakterystyczne  cechy.  Po  tym  czasie
dziecko  wybiera  swoją  roślinę,  wkłada  ją  do  składki  i  nazywa  na  podstawie
zaobserwowanych  cech  rośliny  (lub  według  uznania).  Następnie  dzieci  prezentują  swoje
rośliny w kręgu (organizujemy małe sympozjum naukowców lub zebranie Paszczaków). Jeżeli
grupa jest klasą, można zrobić klasowy zielnik, spinając wszystkie składki razem za pomocą
sznurka i zostawiając w klasie. 

 Spacer z lustrem

Dobierz dzieci w pary. Każdej parze rozdaj lusterko. Dzieci wyruszają na spacer w swoich
parach: jedna osoba trzyma lusterko opierając je lekko o nos (ustawione równolegle do ziemi
i skierowane do nieba) a druga osoba je prowadzi w ciekawe miejsca: miedzy drzewa, pod
różne  baldachimy  z  liści  itp.  Po  kilku  minutach  następuje  zamiana.  Jest  to  sposób  na
spojrzenie na świat z innej perspektywy.

Pudełko na skarby 

Na koniec  zajęć  rozdaj  dzieciom szablony  do złożenia  pudełka  i  kawałek  sznurka/wełny.
Poproś  dzieci  aby  dokładnie  się  rozejrzały  i  wybrały  najładniejszą,  najcenniejszą  dla  nich
rzecz,  którą  chciałyby  zabrać  do domu lub podarować  komuś w prezencie.  Zawiązujemy
sznurki i 'leśny prezent' gotowy. 

Zabawę  można  zmodyfikować  traktując  pudełko,  jak  koszyk  na  zakupy  (potrzebny  jest
szablon na większe pudełko). A dzieciom dodatkowo rozdać 'listę zakupów' do zgromadzenia
w pudełku ('koszyku') - coś zielonego; coś brązowego; coś czarnego; coś, co brudzi; coś o
intensywnym kolorze...

Ramki na zdjęcia z naturalnych elementów lub rysunki 

Przygotuj wcześniej ramki z tekturki, dookoła naklej paski taśmy dwustronnie klejącej. Będąc
w  terenie  zielonym  rozdaj  je  dzieciom  i  daj  czas,  na  stworzenie  własnej  kompozycji  z
naturalnych elementów. Dzieła mogą zostać  wykorzystane jako ramka na zdjęcia.  Można
również wykleić środek tekturki  kartką i  pozwolić dzieciom namalować własny obrazek w
ramce. Dodatkowo taki rysunek może być wykonany naturalnymi barwnikami: liściem trawy
(rozgniecionym lub nie), kamykiem, ziemią, korą, sokiem roślin.

 Naturalne barwniki

Rozdaj  dzieciom kartki  formatu pocztówki wycięte z bloku technicznego. Zadaniem dzieci
będzie namalowanie krajobrazu przy użyciu naturalnych barwników, znalezionych podczas



zajęć:  liści  trawy  (rozgniecionych  lub  nie),  rozkruszonych  skał,  ziemi,  kory,  szyszki,  soku
rozgniecionych roślin.

Naturalne pędzle

Na szkolnym spacerze zbierzcie wysuszone trawy,  najlepiej  nada się trzcina lub trzcinnik.
Zwiążcie po kilka razem tak by utworzyły miotełki. Przygotuj miseczki z płynną, rozcieńczona
wodą farbą.  Na ziemi rozłóż  długi  arkusz papieru,  każde dziecko dostaję swoją miotełkę-
pędzel, którą macza w farbie i maluje esy floresy. Miotełki możecie również zabrać do klasy i
tam ćwiczenie to wykonać w rytm muzyki np utworu "Cztery pory roku"

Zdjęcia makro

Rozdaj dzieciom lupy oraz przygotowane wcześniej zdjęcia makro elementów różnych roślin.
Zadaniem  dzieci  jest  obserwowanie  przyrody  przez  lupę  i  odnalezienie  w  lesie  tego,  co
znajduje się na zdjęciach.

 Memory naturalne (kocyk)

Przygotuj kocyk z naszytymi klapkami w parzystej liczbie np. 20. Pod klapkami chowamy pary
różnych  leśnych  przedmiotów:  szyszki,  kamyki,  kasztany,  orzechy,  bukiew,  żołędzie,  liście
różnych  drzew,...   Zadaniem  dzieci  jest  odkrycie  wszystkich  par.  Podchodzą  pojedynczo,
wybierają 2 klapki  i  odkrywają je. Jeśli  udało się trafić na parę, to zabierają przedmioty i
mogą spróbować jeszcze raz. Jeżeli nie udało się trafić na parę, klapki  zamykamy i szansę ma
kolejne dziecko.

Grupa może też być podzielona na 2 grupy, najpierw jedna grupa przygotowuje memory dla
drugiej grupy i w kolejnej rundzie na odwrót. Lub, jeżeli posiadamy 2 kocyki możemy zrobić
konkurs, która grupa pierwsza odnajdzie wszystkie ukryte pary.

Berek cukierek

Dzieci  stają  w  rozsypce  i  mają  wyznaczony  teren  zabawy.  Jedna  osoba  jest  berkiem
(początkowo  prowadzący).  Berek  używa  hasła  "berek  cukierek  koloru  zielonego",  wtedy
dzieci szybko muszą dotknąć czegoś w kolorze zielonym, a te, któremu się nie uda i zostanie
złapane  przez  berka,  samo  staje  się  berkiem.  Zabawa  uczy  spostrzegawczości,  wyrabia
refleks, a także może być nauką kolorów (dla mniejszych dzieci). Można też wymyślać różne
dziwne kolory i je nazywać. 

 Zmiana czegoś w swoim wyglądzie

Dzieci stają przed sobą parami i chwilę się sobie przyglądają. Po chwili jedno dziecko zamyka
oczy (lub odchodzi  na bok),  a wtedy drugie zmienia jedną rzecz w swoim wyglądzie (np.
przepina  spinkę  na  drugą  stronę  włosów,  zdejmuje  okulary,  ściąga  skarpetkę).  Dzieci
ponownie stają przed sobą i mają za zadanie odgadnąć, co zmieniło się w wyglądzie drugiej
osoby. Potem zamieniają się zadaniami. Mogą też robić to jednocześnie, wtedy nie zamykają
oczu, tylko odchodzą  na bok i spotykają się po chwili 



Wersja bardziej przyrodnicza: 

Dzieci dzielimy na dwie grupy. Wspólnie przechodzimy fragment ok. 100m terenu. Następnie
jedna  grupa  ma  za  zadanie  dokonać  10  zmian  (np.  przesunąć  kamień,  położyć  jakiś
przedmiot,  którego  tam  wcześniej  nie  było,  położyć  szyszki  pod  liściastym  drzewem,...).
Druga grupa ma odkryć te zmiany. Potem następuje zamiana ról.

 Obrazki zwierząt układane z naturalnych elementów

Przygotowuj dla dzieci szablony zwierząt, które mogą spotkać w polskim lesie: sarny, lisa,
dzika,  jeża,  dzięcioła,  wiewiórki,  żaby.  Podziel  uczestników na pary,  ich  zadaniem będzie
utworzenie  przestrzennych  wizerunków  zwierząt  poprzez  zapełnienie  szablonów
naturalnymi,  znalezionymi  w lesie  elementami.  Potem mogą  zniszczyć  obraz,  pozwalając
liściom, trawom, nasionkom, żołędziom wrócić z powrotem do przyrody. 

 Mandala 

Przygotowuj kilka mandali jako wzory do pokazania. Wyjaśnij dzieciom symbolikę mandali,
pojawiającą  się  w buddyzmie  i  hinduizmie:  słowo „mandala”  oznacza  koło.  Podstawową
formą większości mandali jest kwadrat z czterema bramami wpisany w okrąg. Mandale są
precyzyjnie usypywane z kolorowego piasku, co trwa czasem kilka godzin  a następnie są
niszczone w ciągu kilku sekund. Akt niszczenia jest symbolem przemijania: wszystko kiedyś
się kończy i dlatego trzeba jak najlepiej wykorzystywać każdą chwilę swojego życia. Możesz
podzielić dzieci na kilka grup i każda grupa zaprojektuje (narysuje na ziemi) swoją mandalę i
wysypie ją naturalnymi elementami: piaskiem, szyszkami, patykami, nasionami itp. Możecie
również narysować i usypać jedną dużą mandalę: narysuj duże koło i podziel je na cząstki
(przypominające  „pizzę”).  Zadaniem  dzieci  będzie  usypanie  z  naturalnych  elementów
różnych  wzorów (wypełnienie  kawałków ‘pizzy”),  starając  się  zachować  pewną  symetrię.
Sami  zdecydujcie,  czy  chcecie  dokonać  potem  jej  zniszczenia  czy  pozostawicie  ten  akt
przemijania samej matce naturze.

Przyrodnicze puzzle 

Przygotuj kilka przyrodniczych obrazków, potnij je na fragmenty i pochowaj w okolicy. Dzieci
szukają  puzzli  a  następnie  odnajdują  grupę,  która  ma  puzzle  z  tego  samego  zestawu  i
układają  je.  Puzzle  mogą  stanowić  wstęp  do  rozmowy  np.  o  okolicznych  zwierzętach,
roślinach, krajobrazie lub o tym jak się czują dzieci patrząc na obrazek z ułożonych puzzli.

 Mapa mikroświata

Rozdaj  uczestnikom  kartki,  lupki,  miarki  i  wyznaczony  fragment  terenu  1x1  metr  lub
10x10cm (jak najbardziej zróżnicowany). Zadaniem dzieci jest dokładna obserwacja terenu
oraz narysowanie jego mapy, z zaznaczeniem podłoża, ukształtowania terenu, roślin i innych
mieszkańców. W wersji dla młodszych dzieci będzie opowiedzenie, co zobaczyły na danym
terenie lub narysowanie jak największej ilości szczegółów, które zaobserwowały.



Mobile

Zaprezentuj  dzieciom,  jak  przygotować  bazę  do  mobili.  Patyk  obwiąż  sznurkiem,  tak,  by
potem można było go zawiesić. Dowiąż 3 sznureczki zwisające w dół. Dzieci robią ozdobę z
naturalnych  elementów,  przyczepiając  do sznurków szyszki,  patyczki,  listki,  owoce roślin,
kasztany,  ...  Starsze  dzieci  mogą  robić  bardziej  skomplikowaną  mobilę,  z  patykami
związanymi 'na krzyż' i większą ilością sznurków.

Muzeum

Podziel  dzieci  na  kilka  grup.  Każdej  grupie  przydziel  fragment  przyrody  -  polankę,  duży
kamień, pniak, powalony pień, itp. jako miejsce na ekspozycję muzealną. Dzieci szukają w
lesie szczególnych okazów i eksponatów, które chciałyby umieścić w muzeum i układają z
nich  wystawę.  Nadają  im  swoje  własne  fantazyjne  nazwy,  mogą  je  umieścić,  na
przygotowanych wcześniej karteczkach. Potem cała grupa przechodzi przez wszystkie 'sale
muzealne' i słucha od danej grupy artystów, co takiego zgromadziła w muzeum. Można też
zadać  tematy  ekspozycji:  grzyby,  ziemia,  liście,  mech,  owoce,  orzechy,  kora  lub
kolorystyczne: wystawa zielona, wystawa szara, wystawa brązowa, wystawa czarna, wystawa
żółta.

Naturalne tkanie

Uczestnicy  szukają  czterech  takich  samych  patyków.  Przy  pomocy  sznurków  montują  z
patyków ramki. Następnie nawlekają na ramki i zawiązują sznurki tworząc krosno. Do tak
przygotowanej bazy wplatają różne znalezione elementy: trawy, liście, pióra, kwiaty. 

 Ile tu kolorów?

Dzieci siadają w lesie i liczą ile kolorów widzą bez poruszania głową.

Inna wersja: 

Dzieci  wyruszają  na  5  minutową  wyprawę.  Ich  zadaniem  jest  zebranie  naturalnych
elementów  różniących  się  kolorami.  Na  umówiony  sygnał  dzieci  zbierają  się  w  kręgu  i
wykładają  znalezione  przedmioty  przed  sobą  w  jednej  linii,  tworząc  paletę  kolorów:  od
najjaśniejszych do najciemniejszych, następnie łączymy wszystkie elementy w jedną linię i 1
paletę kolorów. Jakiego koloru najwięcej odcieni znaleźliśmy? Jakiego koloru jest najwięcej w
przyrodzie i dlaczego? Czy kolory naszych ubrań są zależne od przyrody (np. pory roku)?

Mój kamień (patyk, szyszka)

Poproś dzieci,  aby znalazły  jedyny w swoim rodzaju patyk (kamień, szyszkę).  Powiedz, że
przedmiot, który znalazły uczynią za chwilkę talizmanem – osobie, której go podarują będzie
przynosić  szczęście.  Najpierw niech  dzieci  zastanowią  się,  kogo  będą chciały  obdarować,
niech sobie przypomną dokładnie tę osobę, zwłaszcza jakie lubi kolory. Następnie za pomocą
farb (lub pasteli olejnych) nadajcie talizmanom niepowtarzalną postać- ozdóbcie je tak by
stały się kolorowymi, zaczarowanymi patykami (szyszkami, kamykami).



 Pary

Każde dziecko szuka w lesie jakiegoś przedmiotu (kawałka kory, kamyka, bukwi, liścia,...).
Potem kładą przedmioty przed sobą na ziemi, a same przesuwają się o jedną osobę dalej.
Dokładnie obserwują przedmiot znajdujący się przed nim, mogą użyć lup, dotyku, węchu.
Odkładają  go  na  miejsce,  a  następnie  starają  się  odnaleźć  w  lesie  najwierniejszą  kopię
wzorca, kładą go obok i oceniają, któremu dziecku udało się znaleźć najbardziej podobny
przedmiot.

Równowaga
Rozłóż na ziemi linę. Dokoła liny rozrzuć różne przedmioty (szyszki, patyki, kamienie). Dzieci
wchodzą kolejno na linę, mają po niej przejść i jednocześnie uzbierać jak największą ilość
rozrzuconych przedmiotów. Nie można przy tym spaść z liny,  jeśli  ktoś spada,  zachowuje
dotychczas  zdobyte  przedmioty,  lecz  kończy  przejście.  Po  każdym  dziecku  dokładamy
przedmioty. Na koniec zliczamy, komu udało się zebrać najwięcej elementów. 

PRZYRODĘ   SŁYSZĘ

Dźwiękowy podział na grupy: 

Przygotuj  karteczki  z  nazwami  lub  obrazkami  zwierząt  (których  odgłosy  potrafimy
naśladować), w takiej ilości zwierząt ile chcesz uzyskać  grup np 5 bocianów, 5 sów, 5 wilków,
5 żab- otrzymamy 5 grup po 5 osób. Dziecko, które dostało karteczkę do ręki, sprawdza, jakie
zwierzę ma tam napisane, nie mówi głośno nikomu ani nie pokazuje. Prowadzący wyjaśnia,
że za chwilkę dzieci  będą miały zadanie dobrać się w grupy,  wydając dźwięki  zwierzęcia,
które jest na kartce i nasłuchując, kto jeszcze ma takie samo zwierzę.

Skarb Indianina

Zbieramy kilkanaście szyszek (lub orzeszków, kasztanów, itp).  Stajemy w kręgu. Układamy
szyszki  w  stosik  na  środku.  Jednej  osobie,  która  zostaje  Indianinem,  zawiązujemy  oczy
chustką. Indianin kuca przy skarbie i ma zadanie go chronić. Nie może jednak położyć na nim
rąk ani zasłaniać go. Tylko kuca koło skarbu. Osoby, które stoją w kręgu kolejno skradają się
bezgłośnie do Indianina (najlepiej, gdy prowadzący wyznacza- maksymalnie 3 osoby na raz),
zabierają  jedną  szyszkę  i  równie  bezgłośnie  wracają.  Jeśli  Indianin  usłyszy  jakiś  dźwięk
wyciąga palec w jego kierunku i  mówi:  “słyszę cię”.  Jeśli  z  tego kierunku faktycznie ktoś
podchodził (lub wracał z szyszką na swoje miejsce), to ta osoba musi wrócić na swoje miejsce
( oddawszy szyszkę Indianinowi, jeśli ją miała w dłoni)

Uwaga:  ta  zabawa  świetnie  się  udaje,  po  wcześniejszych  wyciszających  zabawach  na
słuchanie.  Nie wychodzi,  jeśli  dzieci  są bardzo rozemocjonowane.  Ważne,  aby bezgłośnie
stały w kręgu i nie zagłuszały Indianinowi szelestu skradających się osób.



Spacer w ciszy leśnej

Uczestnicy  stają  gęsiego,  trzymając  ręce  na  ramionach  osoby,  która  jest  przed  nimi.
Zawiązujemy  oczy  każdemu  dziecku.  Prowadzimy  grupę  po  lesie  wybierając  miejsca  o
największej  różnorodności  dźwięków i  świateł.  Prosimy dzieci,  aby podążały  w całkowitej
ciszy. Spacerujemy tak co najmniej 10 minut. Po zdjęciu chustek podzielcie się wrażeniami.
Poproś, aby dzieci odnalazły szlak po którym przeszły.

Ile dźwięków?

Stajemy w kręgu i wyciągamy do góry ręce z palcami zaciśniętymi w pięść. Zamykamy oczy.
Nasłuchujemy. Za każdym razem, gdy pojawi się nowy dźwięk wyciągamy jeden palec. Po
minucie otwieramy oczy i porównujemy ile dźwięków, kto słyszał. Dzielimy się informacją,
jakie dźwięki słyszeliśmy, skąd pochodziły, które słyszeliśmy pierwszy raz w życiu?

Naturalna orkiestra

Podziel uczestników na dwie grupy. Każda grupa ma zadanie odnalezienia jak największej
ilości elementów wydających dźwięki. Mogą to być tylko naturalne elementy (nie śmieci),
zebrane a nie zerwane. Gdy każdy znajdzie instrument dla siebie, zespoły stają na przeciwko i
równocześnie wydają dźwięki na swoich instrumentach. Wygrywa zespół, który najgłośniej
zagra. Kolejne rundy muzycznego popisu: który instrument wydaje najdelikatniejszy dźwięk,
który  przypomina  odgłosy  ptasich  trelów,  który  jest  najbardziej  drażniący  i  najbardziej
uspakajający. Na koniec możecie wspólnie zagrać jeden wybrany utwór.

Znajdź kukułki

Podziel dzieci na dwie drużyny, jedna to kukułki a druga to drapieżniki. Kukułki odchodzą
kawałek do przodu, chowają się za drzewami i mają wydawać dzięki „ku ku”, bez przerwy,
tylko ściszając i pogłaśniając dowolnie głos. Zadaniem drapieżników będzie odnaleźć kukułki
podążając za dźwiękiem. Możemy odliczać czas, ustalić, że drapieżniki mają na odnalezienie
wszystkich np. 2 minuty

Posłuchaj, kto tam stuka?

Podziel dzieci na dwie grupy. Każde dziecko szuka materiałów wydających wyraźny dźwięk.
Ze znalezionymi instrumentami dzieci z pierwszej grupy chowają się i na określony sygnał
wydają odgłosy swoimi instrumentami a dzieci  z  drugiej  próbują je  odnaleźć nasłuchując
dźwięków. W następnej rundzie następuje zamiana ról

 Dźwiękowe niespodzianki

Przygotuj  jajka  niespodzianki  lub  inne  nieprzezroczyste  pojemniczki  napełnione  różnymi
materiałami.  Każde  dziecko  losuje  1  jajko  i  jego  zadaniem  jest  odnaleźć  materiał  leśny,
schowany w jajku kierując się tylko dźwiękiem wydawanym przez potrząsane jajko. Zaznacz
dzieciom, by nie otwierały jajek.



Dźwiękowe memo

Przygotuj  parzystą  liczbę  takich  samych  pojemników  zamykanych,  nieprzezroczystych.
Następnie napełnij je różnymi rodzajami podłoża, po 2 pojemniki: ziemi. igliwia. kamyków,
piasku, w takiej samej ilości. Pojemniki mieszamy I ustawiamy. Jeden z uczestników potrząsa
pojemnikiem,  słucha dźwięku a  następnie  potrząsa  innymi  w poszukiwaniu tego samego
dźwięku.  Gdy  uzna,  że  znalazł  2  takie  same  pojemniki,  sprawdza  zwartość,  jeśli
przypuszczenie jest prawidłowe, pojemniki stawia przed sobą i szuka następnej pary. Jeśli nie
odnajdzie, kolej na następne dziecko.

Uważnie posłuchaj

Dzieci dobierają się parami i wybierają sobie jedno drzewo. Dwoje dzieci staje po przeciwnej
stronie drzewa. Jedno z nich przystawia ucho do pnia, drugie drapie w nie albo stuka, uderza
patykiem lub  kamykiem.  Odgłosy  te  bardzo  wyraźnie  słychać  po  drugiej  stronie  drzewa.
Potem dzieci zamieniają się rolami. Gdy już pary poćwiczą nasłuchiwanie, gromadzimy się w
kręgu i rozmawiamy: jak zwierzęta żyjące na pniu drzewa wykorzystują jego właściwości? Np
dzięcioł słyszy odpowiednio wcześnie skradanie się kuny.

Kto tu tak gra?

Rozdaj każdemu uczestnikowi kartkę, podkładkę i  ołówek Wyjaśnij dzieciom, że za chwilę
każdy  z  nich  wyruszy  na  mały  spacer  w  poszukiwaniu  dźwięków..  Będzie  to  spacer  w
całkowitym milczeniu. Dzieci mają na niego około 15 minut. Dopóki nie usłyszą umówionego
sygnału na powrót, chodzą po okolicy i sprawdzają, co tworzy leśną muzykę, nasłuchują: co
słychać gdy przyłożymy ucho do pnia drzewa, gdy zbliżymy ucho do ściółki albo położymy się
na ziemi, co słychać, gdy stoimy pod drzewem a gdy siedzimy w trawie. Dzieci nasłuchują i
próbują  sobie  wyobrazić,  kto  wydaje  takie  dźwięki,  czy  jest  to  ktoś  duży  czy  mały,  czy
mieszka w norce, dziupli czy w trawach. Może spróbować narysować tak jak sobie wyobraża
lub  narysować  wówczas,  gdy  już  zlokalizuje  źródło  dźwięku  np  pasikonika,  ptaka,  wiatr
poruszający liśćmi, skrzypiące drzewo.

Słuchanie dźwięków wody

Dzieci stają w kręgu. Nalej wody do kubka. Drugi kubek pozostaw pusty. Jedno dziecko staje
na środku,  ma zawiązane  oczy,  jego zadaniem jest  nasłuchiwanie  dźwięków przelewanej
wody, czyli śledzenie biegu wody. Dzieci podają sobie bezszelestnie kubki, każde przelewa
wodę z jednego kubka do drugiego i podaje dalej. Dziecko stojące w środku nasłuchuje a gdy
prowadzący powie “stop”, wskazuje, z której strony jego zdaniem przelała się teraz woda.

Piaskowe/ziemne rysunki

W miejscach,  gdzie  jest  duże  nagromadzenie  piasku  lub  odkrytej  ziemi,  można  wykonać
następujące ćwiczenie: Każde dziecko gromadzi sobie kopczyk piasku/ziemi. Wyjaśnij, że za
chwilkę, każde z nich będzie tworzyć obraz w całkowitej ciszy, wsłuchując się tylko w dźwięki



przyrody. Może być to więc obraz inspirowany odgłosami ptaków, szelestem liści, szumem
wiatry, bzykaniem owadów.

Wodna orkiestra
Zgromadźcie butelki, różnej wielkości i kształtów, napełnijcie je wodą w różnej ilości. Przy
użyciu patyka lub metalowej pałeczki sprawdźcie, jakie dźwięki wydają butelki. Zmieniajcie
dźwięki poprzez dolewanie i wylewanie wody w różnych butelkach, próbujcie zagrać jakiś
znany utwór. Butelki będą również świetnym narzędziem do nauki przelewania przez lejek
oraz konewkę. Można je także wykorzystać do przyrządzenia mikstur: z roślin, piasku, błotka
i wody

PRZYRODĘ  CZUJĘ

Zgadnij, co to

Przygotowujemy  worek  ze  skarbami-  naturalnymi  materiałami  o  różnej  fakturze,
temperaturze  i  wielkości.  Ochotnikowi  zawiązujemy  oczy,  po  czym  wkłada  obie  ręce  do
worka,  bierze 1 przedmiot do rąk,  bada uważnie nie pokazując  pozostałym uczestnikom.
Opisuje, jaki jest przedmiot, który trzyma w dłoniach, czy jest miękki, twardy, szorstki, gładki.
Pozostali uczestnicy próbują odgadnąć, co to jest.

Inna wersja: Dzieci zbierają różne przedmioty w lesie (kamienie, kawałki kory, patyki, szyszki
itp.) Ustawiają się w kole kładąc przedmioty na ziemi. Po kolei jednemu z dzieci zawiązujemy
oczy i podajemy jeden z znalezionych przez inne dzieci przedmiotów. Jego zadaniem będzie
za pomocą dotyku odgadnięcie, co trzyma w ręce.

Mój kamień

Dzieci siadają w kole, mają zamknięte lub zawiązane oczy. Każde z nich dostaje kamień, który
musi  dokładnie  zbadać  dotykiem  i  węchem.  Następnie  zbieramy  wszystkie  kamienie  do
środka i dzieci rozpoznają, który kamień należał do nich. 

Frottage

Przygotuj  dużą ilość małych karteczek oraz kredki dla każdego dziecka. Dzieci odrysowują
metodą frottage faktury różnych elementów: kory drzew, liści, podłoża, następnie wszystkie
obrazki  wklejamy  na  duży  arkusz  papieru.  Otrzymaliśmy  w ten  sposób  oryginalny  obraz
terenu

Inna wersja: dzieci dobierają się parami, każde z nich szuka 3 elementów , które odrysowuje
metodą frottage, następnie wymieniają się rysunkami w swoich parach i teraz muszą znaleźć
element, który odrysował kolega/koleżanka.



Moje drzewo/ moje miejsce

Podziel dzieci na pary. Jedna osoba z pary ma zawiązane oczy (jest ślepcem), druga prowadzi
ją do dowolnego drzewa (jest przewodnikiem). Ślepiec bada drzewo za pomocą zmysłów:
wącha, dotyka dokładnie korę, ściółkę pod drzewem, zgrubienia, wystające elementy itp. Po
tym czasie przewodnik odprowadza ślepca na wcześniejsze miejsce i teraz osoba, która miała
zawiązane oczy zgaduje, które drzewo badała. W następnej rundzie następuje zamiana, teraz
wcześniejszy ślepiec staje się przewodnikiem.

Inna wersja: zamiast drzewa można wskazać mały fragment terenu do rozpoznania 

Duch lasu 

Opowiedz dzieciom, że w lesie w którym siedzicie od kilku tysięcy lat mieszka dobry duch
chroniący  ten  las.  To  dzięki  niemu  las  przetrwał,  pomimo,  że  drzewa  były  wielokrotnie
wycinane, była w tym miejscu kopalnia i przetoczyły się działania wojenne. W tutejszej ziemi
duch  lasu  rozrzucił  magiczne  nasiona,  które  wciąż  się  odradzają,  niezależnie  od
niesprzyjających  warunków.  Tutejsi  mieszkańcy  opowiadają  ,  że  duch  lasu  pokazuje  się
czasami  tym,  którzy  stają  w  obronie  lasu  i  jego  mieszkańców.  Rozdaj  dzieciom  glinę
rozrobioną wodą o konsystencji miękkiej plasteliny (po dwie duże garście dla każdej grupy) i
powiedz, ze zadaniem dzieci będzie ulepienie pomnika dla Ducha Lasu. Pomnik ten może być
płaskorzeźbą  przedstawioną  na  korze  wybranego  drzewa  lub  rzeźbą  postawioną  w
wyróżniającym się miejscu. Do ozdoby postaci użyjcie materiałów pozbieranych w okolicy.
Pomnik ma przypominać, iż nad tym lasem czuwa Dobry Duch Lasu.

Sensoryczna ścieżka

Podziel dzieci na grupy: łowców szyszek, poszukiwaczy igliwia, zdobywców liści, odkrywców
piasku (kamieni lub innych materiałów dostępnych w danym miejscu). Każdej grupie rozdaj
duży worek (torbę) i  poproś o napełnienie go wymienionymi materiałami. Usypcie z tych
znalezisk  ścieżkę  układając  kolejno:  fragment  szyszkowy,  fragment,  igliwia,  trawy  liści,
kamyków, piasku itd. Zadaniem dzieci będzie przejście ścieżką zmysłów: najpierw w obuwiu,
potem bez obuwia, oraz z zawiązanymi oczami. 

Ścieżka paluszkowego stworka.

 Ucharakteryzuj wierzch swojej dłoni – narysuj na niej kredką do malowania skóry zabawną,
uśmiechniętą buzię. Pamiętaj, że twój nadgarstek to czoło twarzyczki. Zwróć się do dzieci i
zaprezentuj im swoją dłoń, czyli paluszkowego stworka. Spójrzcie, oto stworek paluszkowy,
do zabawy jest gotowy. Buzia uśmiechnięta, mały nosek i oczęta. A paluszki, to moje nóżki.
Biegam na swych nóżkach po ścieżkach i dróżkach. Zapraszam was do zabawy! Zaprowadź
dzieci  do  ścieżki  sensorycznej  i  pokaż,  jak  paluszkowy  stworek  ją  pokonuje  –  lekko,
delikatnie, bez pośpiechu i na samych opuszkach palców. Zaproponuj,  żeby chętne osoby
zamieniły  swoje  ręce  w  paluszkowe  stworki.  Zapytaj,  czy  jest  ktoś  chętny  na
ucharakteryzowanie  swojej  dłoni.  W  czasie,  kiedy  paluszki  będą  wędrować  po  ścieżce,
rozmawiaj  z  dziećmi  o  ich  doznaniach  i  przypominaj,  żeby  dotykały  pokonywanych
powierzchni  bardzo  delikatnie.  Opuszki  palców są  silnie  unerwione i  bardzo intensywnie



odbierają wrażenia dotykowe. Nie kończ zabawy,  zanim nie wygaśnie zainteresowanie jej
uczestników. 

Wąchanie zapachów wiosny 

Dzieci  zbierają  różne  materiały  dochodzące  z  przyrody,  np.  gałązki  świerkowe,  gałązki
jałowca, bratki. Gdy dzieci poznają wszystkie przedmioty (nazwy, zapach i kształt), po kolei
zamykają oczy. Prowadzący podaje do powąchania ww. przedmioty, a dziecko ma rozpoznać
je po zapachu. 

Szukanie skarbów w piaskowej górze 

Przygotuj  materiały:  dużą  miskę  z  piaskiem,  różne  małe  przedmioty,  takie  jak:  muszle,
kamienie, kulki. Zakop w misce z piaskiem „skarby”. Dziecko ma zadanie pogrzebać w piasku,
wyczuć przedmiot i nazwać go, zanim zobaczy.

Talerzyki- mandale

Przygotuj masę solną (1kg soli, 1 kg maki, ½ l wody), dodając do tradycyjnej receptury nieco
barwnika (np gęstej farby plakatowej lub tempery). Rozdaj dzieciom papierowe talerzyki. Ich
pierwszym zadaniem będzie rozprowadzenie kawałka masy solnej (ok. dwóch garści na jedno
dziecko) na talerzyku. Następnie dzieci znajdują w przyrodzie ciekawe elementy, z których
tworzą w talerzyku trójwymiarowy obrazek. Mogą to być regularne kształty  i  motywy na
wzór mandali. Można też jedynie odbić różne elementy- uzyskamy wówczas płaskorzeźbę z
wyraźną fakturą. 

Inna  wersja:  Jeśli  zdecydujemy  się  na  uzyskanie  płaskorzeźby,  możemy  przygotować
naturalną masę solną,  bez dodatku farby a po odbiciu różnych faktur i  wysuszeniu pracy
dopiero pokryć rozwodnioną farbą.
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Realizatorzy projektu:

Pracownia Edukacji Żywej:

Jesteśmy fundacją  zajmującą się  edukacją.  Głównym celem powołania  Pracowni  Edukacji
Żywej  jest  twórcza  adaptacja  dzieci  i  młodzieży  do świata  i  zmian  w nim zachodzących.
Naszym celem jest praca z ludźmi na rzecz  ludzi na rzecz zwierząt i roślin. Edukujemy o życiu,
o przyrodzie i jej ochronie oraz o relacjach międzyludzkich. Staramy się aby przyroda zawsze
była obezna w naszej edukacji, ponieważ ważne jest dla nas przeciwdziałanie „Syndromowi
Deficytu Natury” wśród dzieci i młodzieży.  Zwracamy uwagę na wartość przyrody lokalnej,
staramy się ją promować i chronić.  Prowadzimy również zajęcia wyjazdowe, skierowane do
grup dzieci , młodzieży oraz rodzin, które chcą wspólnie poznać ciekawe przyrodniczo tereny,
stawić czoła przygodom i odpocząć.  Członkowie Pracowni  mają przynajmniej kilku;letnie
doświadczenie w edukacji terenowej. 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”:

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą 
edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Naszą misją jest stałe 
zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, 
realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.
Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, humanitarnej ochrony 
zwierząt, edukacji przyrodniczej. W zasięgu naszych zainteresowań znajdują się treści z 
zakresu edukacji globalnej, regionalnej (etnograficznej), obywatelskiej i prozdrowotnej. 
Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, opracowujemy własne materiały 
dydaktyczne.
Edukujemy stacjonarnie i terenowo. By zaciekawić dzieci i młodzież przyrodą, prowadzimy 
warsztaty terenowe i organizujemy Bardzo Zielone Szkoły. Realizując od wielu lat zajęcia w 
terenie, pokazując piękno i niezwykłość przyrody, wierzymy, że tędy prowadzi droga do – 
mówiąc górnolotnie – lepszego świata. Wierzymy, że nikt, kto pokochał przyrodę, nie będzie 
jej niszczył i świadomie będzie żył tak, by nie szkodzić środowisku.  


