
Marzenna Buława

Temat lekcji: Nasze lasy są w niebezpieczeństwie.

Czas trwania -1 godz.

Klasa - V

Cele ogólne:
- uczeń rozumie potrzebę ochrony lasów.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wie, że lasy są miejscem wypoczynku ludzi,
- wie, że lasy są źródłem surowców dla gospodarki,
- rozumie rolę lasu jako filtra powietrza,
- wie, że lasy na ziemi są ważnymi producentami tlenu,
- wie, co i kto jest największym wrogiem lasu,
- rozumie zasadność poszanowania lasu,
- potrafi właściwie zachowywać się w lesie,
- potrafi posługiwać się tekstem,
- korzysta z różnychźródeł informacji,
- potrafi współpracować w grupie.

Formy pracy: praca w grupach, zespołowa, zróżnicowana.

Metody: słowna (pogadanka), pokaz,ćwiczeniowa, praca z tekstem.

Środki dydaktyczne: zadania na kartach pracy z instrukcją dla ucznia,
podręcznik wyd. OPERON, książka G. Maurer „I ty chroniszśrodowisko”,
ulotki, wycinki z czasopism, gabloty owadów, arkusze papieru, mazaki kredki.



Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiejętności
kluczowe

Czynności
nauczyciela

Zaangażowanie

Badanie
Przekształcanie

Pogadanka
wstępna-
Uświadomienie
uczniom roli i
zagrożeń lasów.
Organizowanie-
tworzenie grup i
organizacja
wewnątrz
zespołowa.
Planowanie- każda
z grup otrzymuje
instrukcję do
pracy.
Po zapoznaniu się
z jej treścią
przystępuje do
analizy zadań i
otrzymanych
materiałów oraz
planuje kolejne
czynności.

Uczniowie
rozpoczynają
realizację zadań,
analizują
materiały,
wykonują
schematy, plakaty
i regulamin.

• umiejętność
komunikacji
nauczyciel- uczeń

• organizowanie
procesu uczenia
się

• planowanie i
organizowanie
własnej pracy

• skuteczne
• komunikowanie

się

• porozumiewanie
się

• dochodzenie do
wspólnych
stanowisk

• analiza
materiałów

• współdziałanie
w zespole

• rozwiązywanie
problemów w
twórczy sposób

• prowadzi
pogadankę

• nawiązuje
kontakt z
uczniami

• sporządza
instrukcję

• przygotowuje
materiały
pomocnicze
dla uczniów

• służy pomocą
• naprowadza
• motywuje do

pracy



Prezentacja

Refleksja

Uczniowie
sprawozdawcy
relacjonują wyniki
prac grupy.

Uczniowie
wypełniają
ćwiczenie w
zeszycie do
ćwiczeń, dyskusja
na temat: czego się
nauczyłem i jakie
ma to dla mnie
znaczenie.

• skuteczne
komunikowanie
się w różnych
sytuacjach

• umiejętność
prezentacji

• ocenianie
własnego
uczenia się

• słucha i ocenia
efekty pracy
grupy

• ocenia sposób
wykonywania
pracy

• inspiruje do
refleksji

Temat: Nasze lasy są w niebezpieczeństwie

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

Trudno byłoby sobie wyobrazić życie bez otaczających nas lasów. Widzimy
je, a w szczególności my mieszkańcy Kuźni Raciborskiej, na co dzień, nie
wyjeżdżając poza miasto.
Na lekcji chcielibyśmy się dowiedzieć, jaka jest ich rola, co stanowi zagrożenie

dla lasów oraz jak należy się zachowywać przebywając w lesie.
Abyśmy mogli zrealizować nasze zadania, podzieliliśmy się na 3 grupy, które

wykonują przydzielone im zadania. W grupie należy wybrać lidera kierującego
pracą zespołu, sprawozdawcę przedstawiającego wyniki prac grupy oraz grafika,
który opracuje plastycznie pracę grupy.

Wasze zadania są następujące:

GRUPA I
Ułoży regulamin mówiący o tym, jak należy zachowywać się w lesie. Możecie
skorzystać z podręcznika wyd. OPERON, ulotek.



GRUPA II
Przedstawi w formie plakatu słuszność stwierdzenia „Lasy giną”. Możecie
skorzystać z książki G. Maurer „I ty chroniszśrodowisko”, podręcznika wyd.
OPERON, gablot owadów.

GRUPA III
Zastanówcie się, jakie są zadania lasu. Wyniki należy przedstawić za pomocą
schematu lub plakatu.
Proponuję skorzystać z podręcznika wyd. OPERON, książki G. Maurer „I ty
chroniszśrodowisko” i wykonać ciekawą formę graficzną.

Prezentacja każdej grupy powinna trwać ok. 3 minut.
W czasie prezentacji przedmiotem oceny będzie:
• trafność wyboru informacji,
• poprawność i stylistyka wypowiedzi,
• ciekawa forma graficzna,
• sposób prowadzenia prezentacji,
• czy prezentacja wzbudziła zaciekawienie uczniów.

Życzę przyjemnej i owocnej pracy!


