
Scenariusz lekcji przyrody w kl. IV (2 jednostki lekcyjne).

Temat: POZNAJEMY LAS I JEGO MIESZKA ŃCÓW.

Cele lekcji:
Uczeń po lekcji:

• zna nazwy warstw lasu,
• potrafi wymienić rośliny i zwierzęta – „mieszkańców” poszczególnych warstw,
• opisze warunki panujące w poszczególnych warstwach lasu,
• wie, jakie jest znaczenie lasu dla człowieka iśrodowiska,
• rozumie potrzebę ochrony lasów,
• potrafi zinterpretować mapę rozmieszczenia lasów w Polsce,
• wie, jak należy zachować się w lesie,
• umie współpracować w grupie,

Metody pracy:
� burza mózgów
� metoda plakatu
� pogadanka
� odgrywanie ról

Formy pracy:
grupowa, indywidualna, z podręcznikiem.

Pomoce dydaktyczne:
podręcznik, karty pracy, liście drzew, mapa rozmieszczenia lasów w Polsce (na folii), kartoniki
z nazwami roślin, brystol (do rysowania plakatu), pisaki, kartki samoprzylepne, przewodniki
do oznaczania roślin.

Tok lekcji:

Faza wprowadzająca:
1. Uczniowie na kartkach samoprzylepnych wypisują jedno skojarzenie z pojęciem las

i przyklejają karteczki do przygotowanego arkusza z napisem LAS. Odczytują głośno
skojarzenia i wyjaśniają wspólnie z nauczycielem znaczenie tego pojęcia.
/Las jest to zbiorowisko roślin, zwierząt i grzybów. Najważniejszymi roślinami w lesie
są drzewa/.

2. Podanie tematu lekcji: „Poznajemy las i jego mieszkańców”.

Faza realizacyjna:
1. Jaką rolę w przyrodzie odgrywają lasy?

Uczniowie podają swoje propozycje, które po weryfikacji nauczyciela zapisują na tablicy i w
zeszytach.
/ Funkcje lasu:

� Dostarczają tlenu,
� Pochłaniają zanieczyszczenia z powietrza,
� Dostarczają drewna,
� Dostarczają grzybów i jagód,
� Regulują klimat okolicy zmniejszając siłę wiatru i roczną amplitudę temperatury,
� Zapobiegają powodziom,
� Dobrze wpływają na samopoczucie ludzi/



2. Opis lasu i warunków w nim panujących.

a) Praca w grupach – „warstwach lasu” według otrzymanych instrukcji (karta pracy nr 1):
grupa I –ściółka leśna,
grupa II – runo,
grupa III – podszyt,
grupa IV – korony drzew.
Korzystając z podręcznika każda grupa zapoznaje się z informacjami o swojej warstwie
i określa warunki w niej panujące (wypełnia tabelkę nr 1) oraz wypisuje charakterystyczne dla
danej warstwy zwierzęta (tabelka nr 2).

b) Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup. Wspólne uzupełnianie luk w kartach pracy.
c) Wykonanie plakatu pt.,, Warstwy lasu”.

Uczniowie wykonują plakat w trakcie pracy grupowej i referowania. Rozpoczyna grupa I,
rysując warstwę ściółki leśnej, następnie oddaje rozpoczęty plakat grupie II, która rysuje swoją
warstwę - runo leśne, a ta z kolei przekazuje plakat grupie III (rysującej warstwę
podszytu).Pracę kończy grupa IV malując najwyższą warstwę – korony drzew.

d) Prezentacja plakatu.

3. Rozpoznawanie (po liściach) pospolitych drzew rosnących w Polsce.

a) Każda grupa otrzymuje zestaw ponumerowanych liści oraz kartę pracy nr II, w której trzeba
wpisać nazwy rozpoznanych drzew.

b) Praca w grupach – rozpoznawanie drzew.
c) Prezentacja i porównanie wyników.

4. Rozmieszczenia lasów w Polsce.
Na podstawie mapy rozmieszczenia lasów w Polsce uczniowie określają:
a) w której części kraju jest najmniejsze, a w której największe zalesienie,
b) zalesienie okolic swojego miejsca zamieszkania ( rejony Krakowa).

5. Ochrona lasów. Zasady zachowania się w lesie.

a) Uczniowie wypowiadają się na temat: „Co mogę zrobić, aby przyczynić się do ochrony lasów
w Polsce?”

b) Dzieci podają propozycje zasad dobrego zachowania się w lesie, następnie wspólnie z
nauczycielem wybierają 3-4 zasady i zapisują do zeszytu.

Faza podsumowująca:
1. Czy znacie rośliny rosnące w poszczególnych warstwach lasu?

Uczniowie losują kartoniki z nazwami roślin i zajmują odpowiednie miejsca:
� korony drzew – stoją na ławeczce,
� podszyt - stoją na podłodze,
� runo leśne – kucają,
� ściółka - siedzą na podłodze.

Po ustawieniu się, dzieci głośno czytają wylosowane nazwy, w celu sprawdzenia poprawności
ustawienia.

2. Zadanie domowe – wykonać w zeszyciećwiczeń zadanie 16 str. 58.
3. Ocena pracy uczniów.



GRUPA I

Zapoznaj się z treścią i zdjęciami w podręczniku i scharakteryzuj krótko pierwszą warstwę lasu –
ściółkę leśną. W charakterystyce uwzględnij:

• Roślinność (wymień przykładowe rośliny),
• Warunki panujące w tej warstwie – wypełnij tabelę nr 1,
• Zwierzęta – mieszkańców ściółki - wypełnij tabelę nr 2.

GRUPA II

Zapoznaj się z treścią i zdjęciami w podręczniku i scharakteryzuj krótko drugą warstwę lasu – runo
leśne. W charakterystyce uwzględnij:

• Roślinność (wymień przykładowe rośliny),
• Warunki panujące w tej warstwie – wypełnij tabelę nr 1,
• Zwierzęta – mieszkańców runa - wypełnij tabelę nr 2.

GRUPA III

Zapoznaj się z treścią i zdjęciami w podręczniku i scharakteryzuj krótko trzecią warstwę lasu –
podszyt. W charakterystyce uwzględnij:

• Roślinność (wymień przykładowe rośliny),
• Warunki panujące w tej warstwie – wypełnij tabelę nr 1,
• Zwierzęta – mieszkańców podszytu - wypełnij tabelę nr 2.

GRUPA IV

Zapoznaj się z treścią i zdjęciami w podręczniku i scharakteryzuj krótko czwartą warstwę lasu –
korony drzew. W charakterystyce uwzględnij:

• Roślinność (wymień przykładowe rośliny),
• Warunki panujące w tej warstwie – wypełnij tabelę nr 1,
• Zwierzęta – mieszkańców koron drzew - wypełnij tabelę nr 2.



KARTA PRACY NR I GRUPA

TABELA NR 1

Warstwa lasu Nasłonecznienie Wiatr Wilgotność

Korony drzew

Podszyt

Runo leśne

Ściółka leśna

Instrukcja:
Każda grupa wypełnia tylko swoją warstwę, wykorzystując określenia:
brak, małe,średnie, duże, bardzo duże.
Inne warstwy uzupełnicie w trakcie referowania pozostałych grup.

TABELA NR 2 GRUPA

Warstwa lasu Zwierzęta żyjące w danej warstwie

Korony drzew

Podszyt

Runo leśne

Ściółka leśna

Uwaga: Każda grupa wypełnia tylko swoją warstwę. Inne warstwy uzupełnicie w trakcie referowania
pozostałych grup.



GRUPA I

Spośród podanych nazw zwierząt wybierz tylko te, które ,,zamieszkują” piętro ściółki leśnej i wpisz
wybrane nazwy do tabeli nr 2:
- lis, kret, mrówki, ry ś, stonogi, dżdżownice, jeż, wazonkowce.

GRUPA II

Spośród podanych nazw zwierząt wybierz tylko te, które ,,zamieszkują” piętro runa leśnego i wpisz
wybrane nazwy do tabeli nr 2:
-wróble, jeż, dzięcioł, wąż, ślimaki, sikorka, zi ęba.

GRUPA III

Spośród podanych nazw zwierząt wybierz tylko te, które ,,zamieszkują” piętro podszytu i wpisz
wybrane nazwy do tabeli nr 2:
- motyle, dżdżownice, dzięcioł, biedronki, ślimaki, paj ąki, sójka.

GRUPA IV

Spośród podanych nazw zwierząt wybierz tylko te, które ,,zamieszkują” piętro koron drzew i wpisz
wybrane nazwy do tabeli nr 2:
- jeż, dzięcioł, sowa, lis, zięba, wiewiórka, sójka.



KARTA PRACY NR II

NUMER LI ŚCIA NAZWA DRZEWA

LI ŚĆ NR 1

LI ŚĆ NR 2

LI ŚĆ NR 3

LI ŚĆ NR 4

LI ŚĆ NR 5

LI ŚĆ NR 6

LI ŚĆ NR 7

LI ŚĆ NR 8

LI ŚĆ NR 9

LI ŚĆ NR 10



Nazwy roślin napisane na kartonikach, które uczniowie losują w fazie podsumowującej:

Drzewa: SOSNA,ŚWIERK, JODŁA, DĄB, GRAB, BRZOZA, BUK.

Podszyt: MALINY, LESZCZYNA, JARZĘBINA, MŁODE BRZOZY, DZIKI BEZ, TARNINA.

Runo: MECH, TRAWA, POZIOMKI, BORÓWKA CZARNA, PAPROCIE,
PODGRZYBEK, MUCHOMOR.

Ściółka leśna: SZYSZKI, OPADŁE IGŁY SOSNY, PATYKI, OPADŁE LIŚCIE, GNIJĄCE
ROŚLINY.

Opracowała: Barbara Zoła-Komenda


