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Temat:  Jak powstaje papier  

 

 
Naszym zadaniem dzisiaj  jest rozwijanie u dzieci zainteresowania przyrodą, zdobywanie 

informacji na temat powstawania papieru. 

 

1. „Las” – swobodna rozmowa z dzieckiem o tym, co daje nam las. Rodzic mówi 

zagadkę. 

 

Las 

Są tam duże drzewa 

oraz grzybki małe. 

Co to jest za miejsce? 

Wiecie doskonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic pokazuje dziecku ilustrację lasu, obok kładzie kartkę papieru, książkę i zadaje 

pytanie: Co to jest papier?. Następnie rodzic podaje kilka przykładów wykorzystania 

papieru, np.: do rysowania lub do produkcji książek, czasopism, gazetek dla dzieci. 



Rodzic daje dziecku książki i gazetki (papier o różnej grubości), by mogły zapoznać 

się z fakturą różnego typu kartek i pyta: Z czego powstaje papier?. 

Na zakończenie tego zadania posłuchajcie odgłosów lasu. Dziecko może opowiedzieć 

jakie odgłosy możemy usłyszeć w lesie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA&t=41s 

 

 

2. Raz na sośnie siadła pliszka – wysłuchanie wiersza W. Ścisłowskiego. 

 

Raz na sośnie siadła pliszka 

Włodzimierz Ścisłowski 

 

Raz na sośnie siadła pliszka –                  

no i co wynika z tego? 

 

 

 

 

 

Drgnęła gałąź – spadła szyszka.               

No i co w tym ciekawego? 

Szyszka była już dojrzała – 

no i co wynika z tego? 

 

 

 

Więc nasiona wyleciały.                          

No i co w tym ciekawego? 

Z nasion drzewka tam wyrosły –             

no i co wynika z tego? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA&t=41s


Cóż, po latach ścięto sosny.                   

No i co w tym ciekawego? 

 

 

Z drewna papier wnet zrobiono –           

no i co wynika z tego? 

Dziś jest książki twojej stroną –           

dziękuj pliszce (drzewom), mój kolego!” 

 

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Rodzic zadaje pytania: 

 Z czego wyrosły drzewka?; W co zamieniło się drewno? 

 

 

3. Jak powstaje papier  „Od drzewa do papieru”  – jeżeli macie ochotę zapoznać się z 

krótkim filmem na temat  przemysłowej produkcji  papieru to zapraszamy.  

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

 

 

4. „Jak powstaje papier ekologiczny ” – eksperyment. Jeżeli macie ochotę i 

możliwości spróbujcie wykonać własny papier.  

-  Rodzic daje dziecku różnego rodzaju papier: gazety, kartki, bibułę itp. Zadaniem 

dziecka jest porwanie papieru na drobne kawałki. Następnie dziecko wkłada kawałki 

papieru do miski, z pomocą rodzica zalewa je wodą i chwilę odczekuje, aż rozmiękną.  

-  Namoczony papier rodzic rozdrabnia mikserem do osiągnięcia gęstej papki. Papkę 

wylewa na sito tak, aby siatka została równomiernie pokryta cienką warstwą. 

-  Przyciskamy papkę kawałkiem tektury i odwracamy. Delikatnie naciskając gąbką 

powierzchnię siatki, przenosimy włókna papieru na tekturę.  

-  Papierową masę przykrywamy drugim kawałkiem tektury i z pomocą wałka 

wyciskamy z niej wodę.  

- Tak powstały papier pozostawiamy do wyschnięcia na rozłożonych kawałkach 

gazety.  

Poniżej drobna podpowiedź w postaci filmiku.  

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

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


 

5. „Papier jest...” – zabawa badawcza. Rodzic zasłania dziecku oczy opaską i podchodzi 

do niego z tacką na której znajdują się różnego rodzaju kawałki papieru. Dziecko bada 

papier poprzez dotyk, z pomocą rodzica określają jego fakturę, np.: gładki, 

chropowaty, pomarszczony, śliski, szeleszczący, sztywny, miękki itp. Następnie 

dziecko zdejmuje opaskę z oczu i zastanawia się do czego mogą służyć poszczególne 

kawałki papieru. Dziecko próbuje określić zastosowanie badanych kawałków papieru, 

np.: do czytania, do wycierania nosa, do wycinania, do rysowania.  

 

 

6. „Zabawy z papierem” – zabawa plastyczno-techniczna. Rodzic przeprowadza pokaz 

zastosowania papieru o różnych fakturach, np.: zwijanie kartki białego papieru w 

rulon i robienie z niej lunety, zgniatanie gazet w papierowe kule, patrzenie przez 

celofan jak przez kolorowe okulary. Dziecko próbuje wykonywać proponowane 

przedmioty, mając do dyspozycji różnego rodzaju papier.  

 

Pozdrawiamy 

Marzena i Michalina 

 


