
Zajęcia plastyczne w terenie 
 
 
 

Temat;  KOLORY PRZYRODY  
 
 
 
 
CELE  ; dziecko potrafi: stosować różnorodne techniki plastyczne, 
                                   planować swoją pracę, uważnie oglądaćwybrany obiekt, 
                                   dostrzegać kształty, kolor wybranego obiektu,  
                                   wykorzystać materiał przyrodniczy do wykonania pracy  
                                   plastycznej, być uważnym obserwatorem otaczającej go 
                                   przyrody;   
       dziecko wie:        jak należy zachować się w parku, jakie owady, rośliny  
                                   żyją w ekosystemie łąki i w jaki sposób można je  
                                   wykorzystac w swojej pracy. 
 
 
Metody i formy;  wycieczka do parku na łąkę, praca z całą grupą,  
                              praca indywidualna. 
 
 Pomoce;            zebrany materiał przyrodniczy, podkładki, kartki, lupy,  
                           woreczki na zebrany materiał przyrodniczy, apteczka. 
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Przebieg zajęcia 

1. Dzieci wraz z nauczycieką wychodzą do parku.  
Każde dziecko ma za zadanie znaleźć takie okazy przyrody, które 
je zainteresują. Dzieci mają określony czas na poszukiwania. 
Przestrzegają przy tym określonych zasad np.: 
- nie krzyczymy w parku bo jest to miejsce wypoczynku wielu ludzi, 
- nie zrywamy, nie depczemy niepotrzebnie roślin, 
- ze wszystkimi zaobserwowanymi zwierzątkami obchodzimy się 
delikatnie.  

    2. Po minięciu ustalonego  czasu dzieci podchodzą do nauczycielki i  
        prowadzona jest rozmowa na temat zebranych okazów. Dzieci  
        określają wielkość, kolor, nazwę okazu, oraz mówią gdzie został  
        znaleziony. 

3. Razem z dziećmi zostaje przeprowadzone doświadczenie pt.: ,, 
Czy  
roślinami można rysować?” 
Przedszkolaki na kartkach próbują wykonać różne wzory. Z 
doświadczenia wynika, że; 
- kora pozostawia ślad brązowy; 
- trawa rysuje na zielono; 
- płatki maków zostawiają różowy ślad, a przy mocniejszym 
nacisnięciu można uzyskać kolor czerwony; 
- środki stokrotek rysują na żółto; 
- roztarcie ziemi na kartce daje różne odcienie szarego aż po 
czarny. 
Pada stwierdzenie, że rośliny mają sok i to nim można rysować. 

     4. Zabawa ruchowa ,,Bocian i żaby”- z elementami biegu w rozsypce. 
     5. Po zabawie każde dziecko otrzymuje podkładkę z kartką. 
         Zadaniem dzieci jest wykonanie rysunku z wykorzystaniem  
         materiału przyrodniczego. Dzieci rozchodzą się po łące i tworzą  
         swoje kompozycje. Dzieci wymieniają sie okazami do ,,rysowania”. 
         Doradzają sobie, z której rośliny jaki kolor można uzyskać.  
         Podejmowane są też próby nakładania kolorów na siebie 
         (mieszanie barw). 
      6. Po wykonaniu rysunków następuje powrót do przedszkola. 
          Prace zostają opisane; czym były wykonana, zostaje im nadany  
          tytuł. 

7. Z prac zostaje utworzona przedszkolna galeria pt.:,, Kolory 
przyrody.” 

 
 



 
 
 


