
Kółko ekologiczne „MAŁY EKOLOG”

ZAJĘCIA PIĄTE „CZYJE TO ŚLADY? POZNAJEMY TROPY ZWIERZĄT”

Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach kółka
i zapraszam do ekologicznych zabaw

Przywitajmy się słowami piosenki :
Witam Was, Witam Was ekologii już czas!
Jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy!

Na początek mam dla Was zabawę.
Ptrzebna będzie taca z mąką
Na wygładzonej nawierzchni odciśnijcie różne ślady (swoje palce, dłonie, drobne zabawki, (autka, 
zabawkowe zwierzątka, laleczki) Co zaobserwowaliście podczas zabawy?

Posłuchajcie opowiadania M. Kownackiej „Zapisane na śniegu” (fr.) 

Świeży śnieg to dla leśnika ważne wydarzenie. Nazywa go ponową i nigdy nie zaniedba wyjść na ponowę 
do swojego lasu. Może wtedy policzyć, ile ma w łowisku saren, dzików, jeleni, może sprawdzić, skąd 
chodzą lisy na polowania, znaleźć dziuplę kuny, przekonać się, czy bezpańskie psy grasują w jego okolicy.
To wszystko wyczyta z tropów zwierząt, wszystko znajdzie zapisane na śniegu.
Po leśnej ścieżce jeszcze nikt tego dnia nie szedł. Śnieg leży gładki, bez skazy. Tylko po środku widać krótki
łańcuszek jakiegoś tropu. Biegnie około dwóch metrów i urywa się. Tu usiadł ptak. Trzy silne palce 
zakończone wyraźnym, tępym pazurem odbite są dokładnie.
Bażant.
Tu usiadł, przeszedł ten kawałek i odleciał. Kto choć raz widział bażanta, może przymknąć oczy i od razu 
wyobrazi sobie jego pyszną złotordzawą pierś, strojny ogon i łeb, połyskujący ciemną zielenią.
Tropy na śniegu przypominają, co się kiedyś widziało i uczą wyobraźni.
Małe pólko pod lasem poznaczone jest zajęczymi śladami. Biegną one tam i z powrotem, w różne strony. 
Leśnik taki trop nazywa rakietką. Dwie mniejsze łapy, czyli skoki, odbite w tyle – dwie większe, trochę 
rozsunięte na boki – w przodzie. Zając posuwa się susami, wyrzucając tylne nogi do przodu.
Wygląda na to, że na moje pole wybiegło kilka zajęcy. Nieprawda! Te wszystkie ślady zostawił jeden zając. 
Sprawdziłem to na tropie wyjściowym z lasu.
Jeśli jednak lis, sarna, dzik czy jeleń znaczą łańcuch tropów prosty, zmierzający w jakimś wybranym 
kierunku, to tropy zajęcze są kapryśne, kręte i nigdy nie można być pewnym, w którym kierunku zając 
zmierzał.
Nie warto za nim chodzić – nie dojdzie się do niego...
...Na zamarzniętą powierzchnię starego śniegu nasypało świeżego puchu.
Pod rozłożystą olchą ta delikatna ponowa poznaczona jest wypukłymi, krętymi liniami. Kto to zrobił?
Linie zaczynają się przy pniu drzewa, obiegają go nie dalej jak sięga korona i koło pnia się kończy. Dotykam
palcem wypukłości i kawałek jej zapada się. A więc ta wypukłość to korona korytarzyka. Domyślam się, że 
zrobiły go myszy. Maja norki wśród korzeni olchy, gdy poczuły głód, po pniu drzewa wyszły na zmarzniętą 
powierzchnię, gdyż pamiętały, że na niej leżą czarne nasionka wysypane z olchowych szyszek. A tymczasem
wszystko pokrył świeży śnieg.

Powiedzcie:
- Dlaczego śnieg jest ważny dla leśnika?
- Co zaobserwował leśniczy na śniegu ?
- Jakie zwierzęta odwiedziły las?
- Jak nazywają się ślady zwierząt?

Odciski stóp zwierząt pozostawione na ziemi lub śniegu nazywają się TROPAMI
Na podstawie wyglądu i rozmiarów tropów można określić  gatunek, płeć, a czasem nawet wielkość i wiek 
zwierzęcia. Od tego, w jaki sposób zwierzęta stawiają kroki zależą ślady pozostawionych przez nich tropów.
Niedźwiedzie stawiają stopy podobnie, jak ludzie, poruszając się tupią i stawiają całą stopę na ziemi.W ten 



sposób porusza się też np. borsuk i bóbr.  Lisy, wilki, rysie poruszają się na palcach. Natomiast jelenie, dziki 
i sarny  poruszają się na  opuszkach  palców, jak baletnice.

Proponuję Wam teraz zabawę
Zamieniamy się w niedźwiedzie i poruszamy się jak one, stawiamy całe stopy i dłonie na ziemi. Teraz 
stajemy na palcach i jesteśmy liskami, skaradmy się po cichu na paluszkach. Uwaga! zamieniamy się w 
sarny i jak baletnice próbujemy poruszać się na opuskach palców. 

Zobaczcie jak wyglądają tropy niektórych zwierząt leśnych (niedźwiedź, wilk, wiewiórka, sarna, 
zając). Zdjęcia pochodzą z zasobów internetowych

trop niedźwiedzia 

trop wilka

trop wiewiórki



trop sarny

trop zająca



Tropy różnych zwierząt

Każde zwierzę zostawia inny trop.

Spróbujcie teraz połączyć linią tropy do właściwych zwierząt. 





Teraz zadanie do wykonania
Zadanie 1

Na stronie pod scenariuszem dzisiejszych zajęć, jest dołączone zadanie. Proszę rodziców, o wydrukowanie 
tych stron i rozcięcie na obrazki. Zadaniem dzieci jest dopasowanie tropów do zwierząt. Karteczki należy 
przykleić na większą kartkę, po jednej stronie obrazek zwierzęcia i obok dopasowany jego trop. Obrazki 
zwierząt należy pokolorować.

Zadanie 2
Odgadnij czyj to trop i w ramce obok narysuj zwierzątko 

Gotowe prace przynieście do przedszkola.

Jest zima i w tym roku mamy dużo śniegu, może uda się Wam pójść z rodzicami na spacer do lasu lub 
parku i poobserwować tropy zwierząt na śniegu.

Teraz się już żegnamy, a na zakończenie polecam Wam film edukacyjny :Jakie tropy widać w lesie?”, który 
znajdziecie na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=xq0G77OC5NM

Życzę Wam dobrej zabawy 

pani Marysia




