
Jak powstaje papier? 

 

I-Zestaw ćwiczeń porannych z poniedziałku. 

 II- „Skąd się bierze papier ?” 

 

 – Rodzic prosi dziecko, aby na podstawie planszy Skąd się bierze papier?, 

przypomniało  sobie, w jaki sposób powstaje papier. Po upływie ustalonego 

czasu Rodzic zaprasza dziecko do podzielenia się wiedzą. Jeśli dziecko ma  



trudność z opisaniem procesu powstawania papieru, Rodzic może przeczytać 

krótkie informacje.  

- „Tworzymy własny papier” – Rodzic ogląda z dzieckiem  masę powstałą 

wcześniej w zabawie „Będziemy robić papier” i przypomina sposób jej 

wykonania. Następnie prosi dzieci o obejrzenie instrukcji wykonania własnej 

kartki papieru. Dziecko wspólnie z rodzicem  omawia kolejne etapy, wskazując 

na te, które już zostały przez nie wykonane. Następnie Rodzic  razem z 

dzieckiem wykonuje papier: 

Potrzebne będą: 
 makulatura niegazetowa, 

 tektura, 

 nożyczki, 

 skrobia ziemniaczana(krochmal na zimno), 

 wałek kuchenny, 

 chłonny papier lub bawełniane ściereczki, 

 miska, woda 

 mikser lub melakser 

oraz opcjonalnie rośliny lub przedmioty do zdobienia papieru. 
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1. Przygotuj makulaturę najlepiej nie gazetową. Papier ze starych 

zeszytów lub papier kserograficzny będą najlepsze! Jeśli użyjesz 

niezapisanych części papieru, papier, który zrobisz będzie biały 

2. Podrzyj lub potnij na drobne kawałki makulaturę. Włóż ją do miski 

z gorącą wodą najlepiej na całą noc lub przyśpiesz proces nasiąkania 

makulatury wodą gotując ją w garnku. 

3. Wytnij w grubej tekturce okienko, które będzie kształtem dopasowane 

do kształtu papieru jaki chcesz uzyskać. 

4. Namoczony papier przemiel przez kilkanaście sekund w melakserze lub 

przy pomocy miksera, tak, aby nie było widać kawałków papieru. Do mielenia 

dolej wody, masa nie może być za gęsta. Miel papier porcjami. 

5. Do przemielonej masy dodaj krochmalu na zimno wg proporcji 

podanych na opakowaniu lub zrobiony z mąki ziemniaczanej.Zamieszaj. 
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6. Połóż warstwę tektury, na której ułóż tekturę z wyciętym przez Ciebie 

okienkiem 

7. Wlej w okienko masę, którą zmieliłeś. Przytrzymaj mocno tekturki, 

w które będziesz wlewał rozrobioną masę makulaturową. Jeśli chcesz ozdobić 

papier roślinami lub innymi cienkimi dekoracyjnymi przedmiotami to w tej 

chwili jest moment, aby je ułożyć na świeżo wylaną powierzchnię papieru. 

Aby przedmioty mogły bardziej się wtopić w nowo powstały papier musisz je 

delikatnie zalać rozrzedzonym krochmalem. 

8. Aby odcisnąć nadmiar wody, na tekturę z masa papierową połóż 

wsiąkliwą warstwę bawełnianych ściereczek lub gazet. Przejedź po nich 

wałkiem kuchennym, uważając aby nie zniszczyć powierzchni powstającego 

papieru. 

9. Zdejmij ściereczkę lub gazetę z powierzchni powstającego papieru. Gdy 

to zrobisz pozostaw papier do wyschnięcia w suchym i przewiewnym miejscu. 

 

- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  

 1. „Tajemnicza książka”. Dziecko  ustawia się na wyznaczonej linii w pokoju, 

otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej pozycji, 

podczas gdy prowadzący wydaje kolejno polecenia: Obracamy się, tańczymy, 

chodzimy bokiem, kucamy, chodzimy do tyłu…  

 2. „W księgarni”. Dziecko  zajmuje dowolne miejsca na dywanie. Leży  na 

boku. Na hasło Rodzica : Książka się otwiera przechodzi do leżenia na wznak, 

wyciąga na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają 

klaszcze w dłonie. Rodzic mówi, ile stron ma książka, a dziecko  tyle razy 



klaszcze. Na hasło: Książki się zamykają dziecko wraca do pozycji wyjściowej. 

Leżenie na boku, nogi podkurczone. Gdy Rodzic  powie: Książki stoją na 

regale, dziecko przechodzi  do stania na baczność. 

 3. „Odgadywanie tytułów bajek”. Dziecko za pomocą gestów i  ruchów  

naśladuje postacie  z bajki (np. Kubuś Puchatek, Król Lew, Śpiąca królewna, 

101 dalmatyńczyków).  

- „Chodzimy po f” – Rodzic  układa na dywanie kształt liter F i f ze sznurka lub 

liny i prosi dziecko, aby stopa za stopą poruszało się po linii. Wskazane jest, by 

dziecko zdjęło do tej zabawy kapcie.  

- „Opowiadanie o papierze” – Rodzic daje dziecku  kartkę formatu A4 i 

ołówek. Opowiada o powstawaniu papieru w taki sposób, by wpleść działania 

matematyczne do wykonania przez dziecko. Zadaniem dziecka  jest zapisanie 

działań i podpisanie się na kartce. Przykładowe opowieści: W pewnym lesie stały 

obok siebie cztery drzewa – wysokie i stare. Pewnego dnia drwale ścięli jedno z 

nich. Ile drzew zostało?, Ciężarówka wiozła do tartaku osiem ściętych drzew. Po 

drodze zatrzymała się w miejscu wycinki i pracownicy zapakowali na 

ciężarówkę jeszcze jedno drzewo. Ile drzew było razem na przyczepie 

ciężarówki? Dziecko może zapisywać liczbę drzew cyframi, symbolami, np. 

kropkami, lub rysunkami. Nie należy mu  podpowiadać, w jaki sposób ma 

wykonać to zadanie – wszystkie odpowiedzi są poprawne, jeśli prowadzą do 

właściwego wyniku.  

III- „Do krainy baśni zabieram…” – Rodzic prosi dziecko, aby wymyśliło i 

zapamiętało nazwę przedmiotu rozpoczynającego się głoską f. Następnie 

rozpoczyna zabawę słowami: Do krainy baśni zabieram fotografię i proszę  

dziecko o powtórzenie tych słów oraz dodanie własnego słowa, 

rozpoczynającego się głoską f. I tak na zmianę.  

- Praca z Kartami Pracy str. 10a – kącik grafomotoryczny, samodzielne 

pisanie liter f, F, pisanie wyrazów po śladzie.  

 

Życzymy miłej zabawy – nauczycielki z grupy Nutki: Wiola i Monika. 


