
Temat: „Co się dzieje zimą w lesie ?”.

Scenariusz zajęć koła biologicznego opracowany przez opiekuna koła mgr Iwonę
Śmielską - Szymczyszyn dla uczniów szkoły podstawowej w ZSO nr 13 w Gorzowie Wlkp.

Cele:

1. Zapoznanie uczniów ze zjawiskami przyrodniczymi zachodzącymi w lesie podczas zimy.
2. Zachęcenie uczniów klas młodszych do przyszłej pracy w kole biologicznym i LOP.
3. Ukazanie sposobów spędzania zimy przez zwierzęta leśne takie jak wiewiórka,

niedźwiedź, lis, dzik, sarna
4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania tropów zwierząt leśnych
5. Zapoznanie z pracą służb leśnych podczas zimy oraz kształtowanieświadomości

potrzeby ochronyśrodowisk leśnych
6. Zapoznanie z zachowaniem zwierząt aktywnych podczas zimy w lesie.

Metody pracy: praca w grupach, pogadanka, pokaz..

Przebieg zajęć:

-opiekun opowiada dzieciom o kole biologicznym i przedstawia im członków koła, którzy
pomogą mu prowadzić zajęcia z młodszymi kolegami.
- wprowadza do tematu opowiadając o zimie w lesie, zwyczajach zwierząt tamżyjących,
trudnościach ze zdobyciem pokarmu, a także o funkcji służb leśnych szczególnie w
dokarmianiu zwierząt zimą.
- projekcja filmu o pracy leśników zimą
( dokarmianie zwierzyny, zakładanie paśników).

Członkowie koła prezentują przygotowane wcześniej techniką komputerową plansze
przedstawiające następujące zwierzęta:
dzika, sarnę, zająca, wiewiórkę, a także tropy tych zwierząt. Ponadto dokonują pokazu
podstawowych rodzajów pokarmu jakimi odżywiają się wyżej wymienione zwierzęta.

• po prezentacji każda grupa otrzymuje kartkę z wydrukowanymi tropami jednego
zwierzęcia. Zadaniem grupy jest odgadnięcie nazwy zwierzęcia, które zostawiło takiślad,
a następnie narysowanie tego zwierzęcia przez każde dziecko. Kolejnym zadaniem
każdego zespołu jest wybranie z pojemnika wypełnionego karmą dla zwierząt, produktów
będących pokarmem narysowanego przez grupę zwierzęcia.

• przedstawiciele grup przedstawiają wyniki swoich prac, które są wspólnie analizowane.
• po prezentacji młodszych kolegów członkowie koła zaznajamiają ich z potrzebą i

sposobami dokarmiania ptaków zimą. Demonstrują karmniki z drewna oraz siatki
wypełnione tłuszczem i nasionami.

• opiekun udziela instrukcji prawidłowego zachowania się w lesie, co jest konieczne ze
względu na zajęcia terenowe, w których dzieci będą uczestniczyły na następnych
zajęciach.

Na zakończenie zajęć zaproszeni uczniowie otrzymują legitymacje LOP oraz biuletyny
"Ciekawy Przyrodnik" wydawane przez SK LOP.



Literatura: " Mała encyklopedia leśna ". Praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1980.

Opracowała: mgr IwonaŚmielska -Szymczyszyn

IwonaŚmielska-Szymczyszyn, magister biologii, pracuje w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 13 w Gorzowie Wlkp. Jest nauczycielką z 18-letnim stażem pracy.
Uczy w gimnazjum biologii. Jest opiekunem Koła Biologicznego oraz opiekunem Szkolnego
Koła LOP w ZSO nr 13 w Gorzowie Wlkp.
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