
SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERENOWYCH Z
PRZYRODY

Temat: Poznajemy las w najbliżej okolicy –ścieżka dydaktyczna.

I. CELE OPERACYJNE:

Uczeń powinien:

• Oznaczyć za pomocą klucza lub atlasu pospolite gatunki drzew leśnych, krzewów i
roślin runa leśnego

• Oznaczyć kształty liści pospolitych drzew i krzewów
• Porównać warunkiżycia w lesie i na otwartej przestrzeni
• Porównać wygląd sosny rosnącej w lesie i rosnącej samotnie
• Wiedzieć, jakie grzyby jadalne mogą występować w lesie sosnowym
• Opisać profil glebowy w lesie
• Oznaczyć przy pomocy skali porostowej stopień skażenia powietrza
• Ocenić zdrowotność sosny po ilości roczników igieł
• Wiedzieć, jakie gatunki zwierząt mogą występować w lesie
• Określić wiek młodej sosny po ilości okółków gałęzi wyrastających na pędzie

głównym oraz wiekściętego drzewa po słojach przyrostów rocznych
• Obliczyć wysokość drzewa wykorzystując twierdzenie Talesa
• Znać gatunki drzew rosnące nad brzegami rzek
• Wyznaczyć kierunki świata wykorzystując różnice w zabarwieniu pnia drzewa od

strony północnej i południowej

II. POSTAWY:

Uczeń powinien:

• Dostrzegać konieczność ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
• Zachowywać się w lesie zgodnie z zasadami poszanowania przyrody
• Czuć się odpowiedzialnym zaśrodowisko
• Rozwijać zamiłowania przyrodnicze i postawę badawczą
• Szanować pomoce naukowe
• Czuć się odpowiedzialnym za efekt pracy całej grupy
• Dostrzegać piękno rodzimego krajobrazu
• Wykazywać cierpliwość i dokładność przy przeprowadzaniućwiczeń

III. METODY:

• Obserwacja w terenie
• Ćwiczenia w grupach



IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Notatnik i ołówek, klucze, atlasy do oznaczania roślin leśnych, taśma miernicza,
przezroczysta taśma klejąca,światłomierz fotograficzny, łopatka, termometr, skala porostowa.

V. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Faza wprowadzająca:

1. Zapoznanie uczniów z tematem i celami zajęć
2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach publicznych
3. Zapoznanie z charakterystyką ścieżki dydaktycznej:

- długość trasy – 1500 m
- czas niezbędny na przejście i wykonanie zadań – 4 h
- położenie trasy – miejscowość Mstów (około 10 km na wschód od

Częstochowy)
- mapka z zamieszczonymi stanowiskami:

4. Zabranie pomocy niezbędnych do przeprowadzeniaćwiczeń (o przygotowaniu
pomocy uczniowie byli poinformowani z wyprzedzeniem)

Faza realizacyjna:

1. Przypomnienie zasad pracy grupowej
2. Podział klasy na grupy i rozdanie kart pracy
3. Wykonaniećwiczeń zgodnie z instrukcją

Instrukcja do zadań na poszczególnych stanowiskach

STANOWISKO I – „las 3 – Maja”

Zad. 1 Oznacz za pomocą klucza lub atlasu:
• 5 gatunków drzew liściastych
• 2 gatunki iglaste występujące w tym lesie
• 3 gatunki krzewów tworzące podszyt
• 3 gatunki występujące w runie leśnym



Zad. 2 Z poszczególnych gatunków drzew zbierz po jednym liściu i wklej za pomocą
bezbarwnej taśmy klejącej do zeszytu. Obok każdego liścia napisz nazwę gatunku i kształt.

Zad. 3 Jakie warunkiżycia występują w tym lesie? Porównaj je z warunkami na otwartej
przestrzeni. Wyniki przedstaw w tabelce.

Czynnikśrodowiska i nazwa
przyrządu pomiarowego

W lesie Poza lasem

Temperatura w C
(termometr)
Wiatr
(wiatraczek)
Nasłonecznienie
(światłomierz fotograficzny)
Wilgotność podłoża
(poprzez dotyk)

STANOWISKO II – „Stary las”

Zad. 4 Odszukaj porosty występujące na pniach i gałęziach drzew. Określ ich ilość i formę a
następnie przy pomocy skali porostowej oceń stan skażenia powietrza w tym rejonie wg
schematu:

- brak porostów na pniach i gałęziach – bardzo silne zanieczyszczenie
- porosty wyłącznie skorupiaste – znaczne zanieczyszczenie
- pojawiają się porosty listkowate –średnie zanieczyszczenie
- dużo porostów listkowatych i pojawiają się krzaczkowate – dość czyste
- porosty listkowate i krzaczkowate występują na dużych powierzchniach –

czyste
- pnie i gałęzie obficie porośnięte porostami, również krzaczkowatymi – bardzo

czyste

Zad. 5 Zbadaj ile roczników igieł występuje na sosnach w tym lesie i określ jaki jest stan ich
zdrowotności wg schematu:

- 4 – 5 roczników igieł – bardzo zdrowe
- 3 roczniki igieł –średnio zdrowe
- 2 roczniki igieł – chore

Porównaj wyniki zdrowotności sosen z analizą czystości powietrza z poprzedniegoćwiczenia.

Zad. 6 Jakie gatunki zwierząt (owadów, płazów, gadów, ptaków, ssaków) udało ci się
zaobserwować w tym lesie?

STANOWISKO III – lasek sosnowy na „Górze Szwajcara”

Zad. 7 Określ wygląd sosen rosnących w tym lesie (czy są wysokie, czy mają grube pnie, czy
ich pnie są proste, jak rozmieszczone są gałęzie)

Zad. 8 Jakie gatunki grzybów jadalnych znalazłeś w tym lesie? Czy mogą rosnąć tam
koźlarze? (odpowiedź uzasadnij)

Zad. 9 Wykop łopatką niewielki dołek na głębokość około 50 cm. Sprawdź, jaka jest grubość
ściółki leśnej i warstwy próchniczej? Narysuj w zeszycie zaobserwowany profil glebowy?



STANOWISKO IV – „Samotna sosna”

Zad. 10 Określ wygląd samotnie rosnącej sosny (tak jak w zad. 7). Porównaj wygląd tej
„samotnej” sosny z sosnami rosnącymi w lesie. Zastanów się, jaka jest przyczyna różnic w
ich wyglądzie?
Narysuj w notatniku sosnę rosnącą w lesie i obok sosnę rosnącą samotnie.

Zad. 11 Oblicz wysokość sosny przy pomocy drewnianego palika i taśmy mierniczej,
wykorzystując twierdzenie Talesa (tylko przy widocznym Słońcu).

STANOWISKO V – „ ścięta sosna”

Zad. 12 Określ przybliżony wiekściętej sosny po ilości słojów przyrostów rocznych
widocznych na przekroju pnia

Zad. 13 Określ wiek młodej sosny po ilości okółków gałęzi wyrastających na pędzie
głównym wg wzoru:

wiek drzewa w latach = ilość okółków gałęzi + 3

Zad. 14 Sprawdź po ile igieł wyrasta z jednego miejsca u sosny zwyczajnej. Zmierz długość
igieł sosny. Oceń czy są ostro czy tępo zakończone.

STANOWISKO VI – „Nabrzeżne drzewa” – rosnące wzdłuż rzeki Warty.

Zad. 15 Za pomocą klucza lub atlasu oznacz gatunki rosnące nad brzegiem rzeki. Wklej po
jednym liściu z każdego gatunku i określ ich kształt.

Zad. 16 Obejrzyj pnie tych drzew i określ, z której strony (północnej czy południowej) kora
jest bardziej zielona. Zastanów się dlaczego tak jest. Uzasadnij, jak można wykorzystać tę
prawidłowość do wyznaczania kierunkówświata. Wyznacz główne kierunkiświata tym
sposobem.



Faza podsumowująca:

1. Prezentacja wyników z poszczególnych grup.
2. Dyskusja na temat uzyskanych wyników badań.
3. Wnioski dotyczące stanuśrodowiska w najbliższej okolicy.
4. Wklejenie do zeszytu kart pracy z odpowiedziami i wnioskami.
5. Omówienie stopnia trudności zadań i ewaluacja.
6. Ocena pracy zespołów.
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