
SCENARIUSZLEKCJIPRZYRODYW KL. IV.

Dział programu : Poznajemynasze otoczenie
Temat: „Prośba lasu"- inscenizacja z elementamidramy.

Cele ogólne lekcji:
poznawcze - dostrzeżenie roli lasu Jego wielostronnych walorów
przyrodniczych i kulturowych. uświadomienie zależności między elementami
przyrody.
psychomotoryczne -rozwój wyobraźni, kształtowanie zdolności podejmowania
ról
emocjonalne- wdrażanie do właściwego zachowania się w lesie, wpojenie przekonania o
konieczności ochronyśrodowiska leśnego „postrzeganie otaczającegoświata w
literaturze, integracja grupy.
Strategia: emocjonalna
Metody : Inscenizacja, pogadanka
Środki dydaktyczne : mini plansze - „Życie związane z drzewem", siatka
maskująca, kaseta magnetofonowa z głosami ptaków leśnych, aromat leśny w
sprayu, stroje zwierząt leśnych i im itujące drzewa, aparat fotograficzny,śmieci ( puszki,
papiery, reklamówki, butelki plastikowe)

Przebieg lekcji
Fazawstępna:
Powitanie
Przedstawienie tematyki l cela zajęć.
Rozdanie mini plansz - analizaprzezuczniówrys. mającanacelu przypomnienie
zależności pokarmowych występujących w lesie.
Fazagłówna:
Prezentacja inscenizacji z elementami dramy.
1.Tworzenie lasu( uczniowie przebrani za drzewa i zwierzęta wchodzą na scenę i
ustawiają się na tle przygotowanej leśnej scenerii - nich na scenie )
2.Odczuwanie lasu( zapach leśny w powietrzu,śpiewy ptaków leśnych z kasety; dzieci z
innej klasy zostają wprowadzone na scenę z zawiązanymi oczami, dotykają drzew, chodzą
szukając drogi w lesie, na koniec zdejmują chustki, otwierają oczy i wychodzą z lasu,
3.Wiersz: „JBalsam” autorU. Kaczmarek
Zawsze, gdy jestemw lesie
i słyszę szum wysoki,
mech pachnie, echoniesie,
spokój tchnie pod obłoki,
siadamnamchukobiercu
spragniona jego chłodu,
a las na zbolałym sercu
kładzie mi plaster miodu.
4.Wiersz:z cyklu „Drzewa” KNowosielska

„Dąb"
...jest opisem siły
kolorem wytrwałości z
pradawnanauczony
trwania i cierpliwości
przez zielone witraże



przedziwny szmer się wymyka
i niesie się ponad lasy
oratoryjna dębumuzyka

„Sosna"
zaplątało się niebow
sośnie
w jej szumach w
srebrzystej uwięzi
zasłuchało się niebo
wkoncert
prastarych gałęzi
zapatrzyło sięniebo
w tę
Niedowiarypiękną
KatedręNorteDame

,Brzozy"
biegną
kustrumieniu
leśne baletnice
muzyką liści
wodęokryły
rozwirowały jej
płomienną ciszę
mistrzDegas
oniemiałby
zzachwytu

5. Wycieczka ( ucichaśpiew ptaków, zwierzęta się chowają za drzewami, na scenę
wchodzi grupauczniów z turystycznym ekwipunkiem - głośno nawołując się, pokrzykując
chodzipolesie,biega, wychodzi z lasu) zostawiając stertyśmieci w lesie )
6. Wiersz. „ O co prosi las? "W. Badalska

Szumigaj, szumi las, Ktoś gwiżdże, ktoś śpiewa,
szumiwlesie rzeczka. ktoś goni zające,
Przyjechała z miasta ktoś głośno pohukuje,
wesoła wycieczka budzi echośpiące.

Na gałązce brzozy ptaszek się kołysze, -
kochana wycieczko, prosimy o ciszę.

7.Śmieci (zwierzęta szurają śmieciami, po czym las zamiera w bezruchu )

8. Wiersz: „Przyroda" M. Sikora
Spójrzcie teraznaprzyrodę,
na te knieje, pola, rzeki,
czyż nie było kiedyś ładnie, gdy nie było jeszcześmieci?

9.Wyręb lasu (drwaleścinajądrzewa,uczniowieprzebranizadrzewaprzykucają lubkładą
sięna podłodze, zwierzęta chowająsięza powalone drzewa)



lO.Wiersz :„Drogasiedmiudębów„ K.Daukszewicz

Droga mych siedmiu dębów
pełna cienia chłodnego,
pełna,czapekżołędzich
jużdonikądniepędzi..
Pełna czapekżołędzich..

Pierwszydąbtennajprostrzy
smukłyjakmłodesosny
jeszcze zeszłej jesieni w
meble cały sięzmienił
Jeszcze zeszłej jesieni

Drugidąb tennajwyższy
wielki jak Tatry góry
rozłożysty jak strzecha do
tartakuwyjechał.Rozłożysty
jak strzecha

Trzecidąbnajładniejszy
jakdziewczynawesoła
tego lata nie przeżył
wicherstrasznyuderzył...
Jakwdziewczynęwesołą.

Czwarty dąb ten na drodzeco
ochraniał przed słońcem
już nie rzuca nam cienia w
mocne stropy się zmienia
Już nie rzuca nam cienia

Piąty dąb ten skrzywionyz
dziuplą pełną żołędzi
za dni parę już będzie
boazerią w urzędzie
Z dziuplą pełną żołędzi.

Szóstydąbrozśpiewanygdzie
stogniazdptasichbyło już dla
ludzi nieśpiewa na
kominku ogrzewa. Już dla
ludzi nieśpiewa.

Siódmydąbtennajmłodszy
jeszczedwustu latniemajest
pomnikiemprzyrodybo
przystojny i młody. Jeszcze
dwustu lat nie ma.

Droga mych siedmiu dębów
pełnacieniachłodnego
pełna czapekżołędzich
jużdonikąd nie pędzi.

11.Wiersz: „ A moje serce nicią pajęczą" Cz.Krzyżanowski

Serce moje drzewom oddałem,
tym co się burzom nie kłaniały.
W drzewach swoją nadzieję miałem,
gdy wiosną się odradzały.

Nie mam serca, umarło z drzewami.
W pajęczą nić się zmieniło.
Konary suche swoimi splotami
przedśmiercią nie obroniło.

Wiatr serce rozwiał, jak igły suche,
ginące gdzieś w przestrzeni.
Po sercu moim pustki głuche,
bez śpiewu ptaków i zieleni.



12. Wiersz: „Veni kreator” M. Łuczak
Gdziekolwiek jesteś, przybywaj człowiecze,
Na pomocświatu zniszczonemu czasem.
Nad biedną przyrodą rozciągnij pieczę,
Nad brudnym i pustym lasem.
13.Odrodzenie lasu( odzywa się śpiew ptaków, drzewa siępodnoszą zwierzęta
poruszają się, dzieci z widowni biorą udział w zbieraniuśmieci w lesie).
14.Wiersz: „Las” Z. Krzykawska

Posłuchajśpiewu ptaków
Przyjrzyj siępląsającym
W toni rybom
Nie bój się
Wiosennych wiatrów
Pozwól w lesie
Rosnąćgrzybom.

15.Wszyscy: z wiersza „Las " Z. Krzykawskiej

Chroniąc las
Ochronisz nas.

Faza końcowa

Analiza przebiegu przedstawienia, dzielenie się przeżyciami przez uczestników.
Pytaniadouczniów:

- Co czułeś będąc drzewemścinanym przezdrwaM?
- Co czułeś błądząc po omacku w ograniczonej przestrzeni z

zawiązanymi oczami i po ich odsłonięciu?
- Co czułeś, Jako zwierzę ? (część całości, zagrożenie, niepokój )

- Jakie odczucia towarzyszyły tobie, podczas wspólnego
sprzątania lasu?

Uczniowie wymieniają zagrożenia łasa ze strony człowieka (śmieci, wyręb lasu, hałas).O
szacowanie strat i korzyści wynikających ze „śmierci* drzewa. Pogadanka na temat znaczenia
lasu i konieczności jego ochrony.

Zadaniedomowe
POZIOMPODSTAWOWY
Wykonaj plakat pt. „ Pro śba lasu". - nawołujący do ochronyśrodowiska leśnego.
POZIOMPONADPODSTAWOWY
Wypisz po 5 gatunków zwierząt i ro ślin chronionych w lesie.


