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Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to... Jak powstaje 
papier 

Zastanawialiście się kiedyś, skąd bierze się papier z którego 
wykonuje się papier? 

1. Zacznijmy od prostej zagadki, która może podpowie 
Wam, skąd bierze się papier.  
Są tam duże drzewa oraz grzybki małe.  
Co to jest za miejsce? Wiecie doskonale. (las)  
Po rozwiązaniu zagadki odpowiedzcie na pytania: 

• Skąd bierze się papier? Obejrzyjcie swoje książki. 
Zwróćcie uwagę na papier- czy wszystkie kartki są 
tej samej grubości ? Czy są gładkie? Czy szorstkie?  

• Do czego wykorzystujemy papier? Podaj parę 
przykładów.  

2. Przeczytajcie wspólnie wiersz, a następnie powiedzcie, 
w co zamieniło  
się drewno?  

„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?  
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!” 

3. „Papier jest...” – zabawa badawcza.  
Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic zasłania mu oczy 
opaską. Podchodzi do niego z tackami z różnego 
rodzaju kawałkami papieru. Dzieci badają papier 
poprzez dotyk. Z pomocą rodzica określają jego 
fakturę, np.: gładki, chropowaty, pomarszczony, śliski, 
szeleszczący, sztywny, miękki itp. Następnie rodzic 
prosi, by dzieci zdjęły opaski z oczu. Pyta, do czego 
mogą służyć poszczególne kawałki papieru? Dzieci 
próbują określić zastosowanie badanych kawałków 
papieru, np.: do czytania, do wycierania nosa, do 
wycinania, do rysowania.  

4. „Zabawy z papierem” – zabawa plastyczno-techniczna.  
Z papieru można zrobić bardzo dużo ciekawych rzeczy
☺  
Można na przykład zwinąć kartki białego papieru w 
rulon i zrobić z niej lunetę. Można także zgnieść gazetę 



w papierowe kule i rzucać np. do kosza. Można też 
patrzeć przez celofan jak przez kolorowe okulary. 
Spróbujcie wykonać zaproponowane przedmioty.  

Propozycja na popołudnie dla Małych Odkrywców to... papier 
ekologiczny- eksperyment 

„Jak powstaje papier ekologiczny” – eksperyment. 
 

Co będzie potrzebne? 

• różnego rodzaju papier: gazety, kartki, bibułę itp., wiaderko, 
sitko, gąbka, dwa kawałki tektury, wałek, woda. 

Zadaniem dzieci jest porwanie papieru na drobne kawałki. 
Następnie dzieci wkładają kawałki papieru do wiaderka. 
Zalewamy je wodą i chwilę czekamy, aż rozmiękną. 
Namoczony papier rozdrabniamy mikserem do osiągnięcia 
gęstej papki. Papkę wylewamy na sito tak, aby siatka została 
równomiernie pokryta cienką warstwą. Przyciskamy papkę 
kawałkiem tektury i odwracamy. Delikatnie naciskając gąbką 
powierzchnię siatki, przenosi włókna papieru na tekturę. 
Papierową masę przykrywamy drugim kawałkiem tektury i z 
pomocą wałka wyciskamy z niej wodę. Tak powstały papier☺
pozostawiamy go do wyschnięcia na rozłożonych kawałkach 
gazety. 

Kiedy porządnie wyschnie Wasz papier namalujcie na nim 
dowolny rysunek i koniecznie pochwalcie się efektami pracy w 
komentarzu☺ 
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