
Opis działania: 

     W dniu 3 marca 2016 r., w ramach uczestnictwa w programie „Erasmus+Play with me and 

teach me”, uczniowie klasy II c, integracyjnej, pod kierunkiem nauczycielek: Lucyny 

Jankiewicz-Sompel, Pauliny Karalus uczestniczyli w zajęciach, których tematem było: 

Tworzenie gry planszowej o zwierzętach leśnych. 

      Kilka dni wcześniej, w ramach pracy domowej,  uczniowie zostali zobowiązani do 

wyszukania zdjęć, informacji na temat zwierząt leśnych żyjących w polskich lasach. W tym 

czasie również, w ramach przygotowań do realizacji zadania, gromadzono artykuły 

papiernicze, kredki, flamastry, klej i nożyczki. 

     Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat lasu (budowa warstwowa) i jego mieszkańców. 

Dzieci oglądnęły także prezentację multimedialną na temat zwierząt leśnych. Uczniowie 

rozpoznawali zwierzęta leśne i dzielili się swoimi uwagami na ich temat. Następnie dzieci 

prezentowały zgromadzone przez siebie materiały dotyczące zwierząt leśnych. Uczniowie, 

siedząc w kręgu,  rozpoznawali zwierzęta,  zapoznali się z treścią sporządzonych notatek o 

zwierzętach, dokonali wyboru tych, które wykorzystane zostaną do sporządzenia gry oraz 

wyselekcjonowali informacje, które zostaną wykorzystane do jej konstruowania . 

     W czasie dyskusji, pod kierunkiem nauczycielek,  uczniowie ustalili jaką formę będzie 

miała plansza do gry przyrodniczej, wstępnie uzgodnili zasady gry, ustalili etapy pracy oraz 

rozdzieli zadania. Następnie przystąpili do pracy.  

Przebieg dalszych działań: 

1. Wykonanie ścieżki leśnej.  

2. Wykonanie elementów  lasu. 

3. Numerowanie pól, przyklejanie zdjęć wyselekcjonowanych zwierząt leśnych żyjących w 

polskich lasach. 

4. Burza mózgów. Ustalenie końcowe zasad gry oraz  nadanie nazwy grze. 

5. Przygotowanie kart informacyjnych o zwierzętach – praca w grupach (dobieranie informacji, 

ilustrowanie kart). 

6. Praca w zespołach nad pytaniami do gry. Sprawdzenie poprawności zapisów przez 

nauczycielki, przepisanie pytań. 

7. Sporządzenie zbiorczej listy pytań do gry. 

8. Wspólne wypracowanie instrukcji do gry. 

9. Wspólne wymyślanie, redagowanie, zapisywanie zadań do wykonania przez uczestników gry. 

10. Pierwsze próby zabawy z grą „Leśna przygoda”. 

11. Podsumowanie pracy, dzielenie się wrażeniami z zajęć. 



 

Zajęcie obejmuje elementy edukacji środowiskowej, polonistycznej, matematycznej, 

plastycznej, a nawet edukacji ruchowej. 

 

Cele zajęć :  

- zdobywanie wiedzy o lesie, zwierzętach leśnych żyjących w polskich lasach 

- zdobywanie wiedzy poprzez zabawę i wspólne działanie 

- aktywizacja poznawcza uczniów 

- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat,  z wykorzystaniem 

różnych źródeł  

- nabywanie umiejętności zgodnej pracy w grupie 

-  zaangażowanie uczniów w realizację programu „Erasmus+ Play with me nad teach me”. 

Metody:  

- aktywizujące: Burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie problemów 

- słowne: prezentacja werbalna informacji o zwierzętach, układanie i zapisanie pytań  do gry  

- działania praktycznego: zdobywanie informacji, tworzenie notatek, tworzenie zasad gry, 

wykonanie elementów planszy z papieru kolorowego, opracowanie instrukcji do gry. 

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa. 

     Uczniowie bardzo zaangażowali się we wszystkie prace związane z tworzeniem gry. 

Każde dziecko realizowało jakieś przydzielone lub wybrane przez siebie zadanie. Efekt 

końcowy zachwycił wszystkich. Dzięki zgodnej, efektywnej pracy dzieci, powstała piękna, 

barwna plansza do gry, instrukcja, zestaw pytań do gry oraz karty informacyjne, będąca 

nośnikiem cennych informacji o zwierzętach polskich lasów. 

     Dzieci przekonały się, że wiele możemy się nauczyć gromadząc informacje o świecie, a 

nauka poprzez zabawę jest bardzo przyjemna i bardziej trwała.  

     Gra może być wykorzystana zarówno jako sposób na poznawanie przyrody, gromadzenia 

nowych informacji jak i ewaluacji wiedzy uczniów, po cyklu zajęć o lesie. Może także służyć 

doskonaleniu umiejętności liczenia ( dodawanie, odejmowanie oraz mnożenie w zakresie 30), 

bowiem dzieci bawiąc się w grę, pokonując ścieżkę Leśnej przygody,  przeliczają ilość 

kropek na kostce oraz pola, po których przesuwają pionki, wykonują działania matematyczne, 

stosując się do poleceń  z instrukcji gry.  

 


