
SCENARIUSZ PRZEBIEGU III GMINNEGO
KONKURSU EKOLOGICZNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKOCINIE

MIEJSCE: Leśniczówka
OPRACOWAŁA: mgr Monika Filipowicz

CEL:
- sprawdzenie wiadomości przyrodniczych dotyczących ptaków występujących

w lesie i drzew;
- poprzez zabawę uświadomienie dzieciom, iż las może istnieć bez człowieka,

ale człowiek bez lasu nie;
- obserwacja przyrody;
- wspólna zabawa

PRZEBIEG KONKURSU:

1. Powitanie przez p. Dyrektor reprezentantów konkursu z poszczególnych szkół oraz
ich nauczycieli w PSP Rokocin.

2. Wyjazd gości do leśniczówki.

3. Powitanie gości przez p.leśniczego.

4. Zapalenie ogniska celem rozpoczęcia konkursu oraz złożenie przysięgi.

5. Rywalizacja konkursowa.

6. Wspólne ognisko-pieczenie kiełbasek.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

8. Pożegnanie gości.



PRZEBIEG KONKURENCJI:

1.Rozpoznawanie drzew.

Uczniowie losują numerki. Jednym numerkiem oznaczone zostały rosnące w leśniczówce
drzewa (np.1-dąb, 2-sosna, 3-buk, 4-świerk, 5 jodła, 6- brzoza)
Podchodzą do wylosowanych zgodnie z numerkiem drzew i zapisują na karteczce nazwę
drzewa oraz jak najwięcej wiadomości na temat tego drzewa, np. o jego wyglądzie, o
gałązkach, owocach, korze.

P. leśniczy przyznaje 1 pkt. za prawidłową nazwę drzewa
5 pkt. w zależności od wiadomości

RAZEM 6 pkt.

2. Mini test
Dzieci otrzymują testy ( patrz załącznik) i zaznaczają na nim prawidłowe odpowiedzi. Za
prawidłową odpowiedź otrzymują po jednym punkcie.

RAZEM 14 pkt.

3. Jak należy zachować się w lesie? RAZEM: 18 pkt.

* 12 pkt.
Na podstawie obrazków, zadaniem uczniów jest ułożyć hasła na temat: Jak należy zachować
się w lesie? Obrazki przedstawiają: muchomora, dzika, ognisko, chłopca grającego na
trąbce(z trąbki wydobywają się dźwięki), sarnę, konwalię.

Przewidywane hasła ułożone przez dzieci:
- Nie zbieraj grzybów, których nie znasz!
- Nie podchodź zbyt blisko do leśnych zwierząt- mogą być niebezpieczne lub

chore!
- Nie rozpalaj ognisk w lesie ani w jego pobliżu, gdyż grozi to pożarem!
- Nie hałasuj w lesie, gdyż zakłócaszżycie leśnych zwierząt i zdradzasz swoją

obecność!
- Nie zabieraj do domu opuszczonych zwierząt, ich mama jest w pobliżu!
- Nie zbieraj kwiatów, gdyż są pod ochroną!

Poradnik leśnego wędrownika 6 pkt.

Na podstawie obrazków uczniowie muszą ułożyć swoje porady dotyczące planowanej
wycieczki do lasu. Obrazki przedstawiają: książkę przyrodniczą, lornetkę, kosz.



Przewidywane porady dzieci:
- Zabierz przewodnik, a dowiesz się jak nazywa się roślina, której nie znasz.
- Jeśli zachowasz ciszę, podejrzysz niejedno zwierzę.
- Nie śmieć, gdyż zamiast lasu i jego mieszkańców, następnym razem zastaniesz

opustoszałe wysypisko.

4. Co zagraża naszym lasom?
RAZEM 10 pkt

Na podstawie tablicy dydaktycznej, dzieci odpowiadają na powyższe pytanie wg klasyfikacji:
- Negatywne skutki działalności ludzkiej
- Nieodpowiednie warunki klimatyczne
- Szkodliwe oddziaływanie organizmówżywych

Przewidywane odpowiedzi dzieci:

1. Negatywne skutki działalności ludzkiej: 3 pkt.
• skażenie powietrza i gleby, kwaśne deszcze;
• pożary lasów;
• wysypiskaśmieci;

2. Nieodpowiednie warunki klimatyczne: 3 pkt.

• klęski żywiołowe: susze, ostre zimy, nadmierne opady, silne wiatry,
powodzie, huragany;

2. Szkodliwe oddziaływanie organizmówżywych: 4 pkt.

• żerujące owady pod korą (korniki);
• owady, które mogą ogołocić z liści lub igieł duże obszary

(tzw. gradacja);
• grzyby pasożytnicze (huby), które powodują choroby korzeni, pni,

liści drzew;
• sarny i jelenie wyrządzają szkody w uprawach leśnych( wydeptują

siewki, sadzonki; ogryzują kory młodych drzew, zgryzują pączki.

5. Rozpoznawanie leśnych ptaków.

Spoglądając na tablicę przedstawiającą obrazy ptaków z podziałem na:
• ptaki śpiewające
• dzięcioły
• sowy
• ptaki drapieżne,

uczniowie muszą podać prawidłowe nazwy tych ptaków.

Przewidywane odpowiedzi dzieci:



• ptaki śpiewające:bogatka,śpiewak, kowalik, kos; 4 pkt.
• dzięcioły: d. duży, d. czarny, d. mały, d. zielony; 4 pkt.
• sowy:puszczyk, sowa uszata; 2 pkt.
• ptaki drapieżne: myszołów, jastrząb; 2 pkt.

RAZEM 12 pkt.

6. Gdzie ptaki budują swoje gniazda?

Zadaniem dzieci jest uszeregować ptaki według gniazd gdzie je budują, na podstawie tablicy
przedstawiającej ptaki i ich nazwy,

Przewidywane odpowiedzi dzieci:

- runo leśne: rudzik, pierwiosnek,świergotek drzewny; 3 pkt.
- podszyt:dzięcioł duży, sójka, drozd; 3 pkt.
- korony drzew: myszołów, krogulec, wilga; 3 pkt.

RAZEM 9 pkt.
7. Skąd biorą się dziuple?

Uczniowie zapisują kilka przykładów.Za każdy przykład otrzymują po 1 pkt.

Przewidywane odpowiedzi dzieci:

- to sprawka pasożytniczych grzybów, bakterii i larw owadów. Wypróchniałe
dziuple w starych dębach, to rezultat ich długotrwałej działalności; 1pkt.

- dziuple wykuwają dzięcioły; 1pkt.
- są bezpieczną kryjówka wielu leśnych zwierząt. Schronienie znajdują:

wiewiórki, kuny, sowy, także ptaki: dzięcioł, kowalik,, szpak, które lęgną się w
dziuplach; 1pkt.

RAZEM 3pkt.
8. Zagadki dotyczące lasu, drzew, ptaków leśnych.

1. Bywa sosnowy, brzozowy bywa,
Jest stary, albo młody.
A na wakacjach chętnie w nim zrywasz
Poziomki i jagody. LAS

2. Przytułek u mnie ma zwierzę i ptaszyna,
A człowiek mnie pali, rąbie, wycina. DRZEWO

3. Miękkie igliwie gubi w jesieni.
Na wiosnę znowu się zazieleni. MODRZEW

4. Lato namśpiewem umilają.
Zimą na pomoc czekają. PTAKI

5. W rozwidleniu gałązek mocne gniazdo uwija,



Żółtym piórem zabłyśnie i zagwiżdże: zoo-fii-jaa. WILGA

6. Co to za ptak na sośnie
Dziobem stuka i puka?
Czy może on szkodnika
Pod korą drzewa szuka? DZIĘCIOŁ

Za każdą prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymują po 1 pkt.
RAZEM 6 PKT.

ZAŁĄCZNIK NR 1



MINI TEST

Zaznacz prawidłową odpowiedź

1. W lesie nie powinno się krzyczeć, gdyż:
a) można wystraszyć zwierzęta leśne
b) można przestraszyć grzybiarzy
c) można zedrzeć gardło

2. Po zauważeniu w lesie węża:
a) próbujesz go złapać
b) rzucasz w niego patykiem
c) pozostajesz w bezpiecznej odległości

3. W runie leśnymżyją:
a) sokoły
b) mrówki
c) sarny

4. W lesie jest bardzo sucho, a ty zauważyłeś rozbitą butelkę, więc:
a) ostrożnie ją przysypujesz
b) zabierasz ją ze sobą i wyrzucasz ją naśmietnik
c) nie dotykasz butelki, bo rozbitym szkłem można się skaleczyć

5. Ptak który nie mieszka w lesie, to:
a) dzięcioł
b) kukułka
c) bocian

6. Jakie pisklęta nie zobaczą swojej matki?
a) pisklęta kukułki
b) pisklęta szpaka
c) pisklęta wilgi

7. Na skraju leśnej drogi zauważyłeś lisa, który przed tobą nie ucieka, więc:
a) podchodzisz, aby go pogłaskać

b) trzymasz się od lisa z daleka, a o spotkaniu informujesz dorosłych
c) przepędzasz zwierzę

8. Który z ptaków odlatuje na zimę?:
a) wilga
b) dzięcioł
c) sójka

9. Drzewo, którego nie spotka się w lesie, to:
a) sosna
b) buk
c) kasztanowiec



10.Twojej ulubionej piosenki lubisz słuchać głośno, dlatego najlepiej słuchać
jej:

a) w tramwaju lub autobusie
b) w domu
c) w lesie, gdyż tam nikomu się nie przeszkadza

11.Jeśli odkryje się gniazdo ptasie z jajkami, to najlepiej:
a) nie dotykać gniazda i jaj i spokojnie się oddalić
b) wyciągnąć jajka z gniazda, obejrzeć je dokładnie i odłożyć na

miejsce
c) zabrać jajka z sobą, aby pokazać swojej nauczycielce

12.Zobaczyłeś w lesie na gałęzi małą sowę, która nie umie jeszcze latać,
więc:

a) zanosisz ją do leśniczego
b) zabierasz ją ze sobą do domu
c) nie podchodzisz zbyt blisko, by nie wystraszyć rodziców sówki,

którzy mogą być w pobliżu
13.Jaki ptak zjada dziennie tyle szkodników ile sam waży?:

a) rudzik
b) sikorka
c) wróbel

14.Do lasu zabrałeś napój jabłkowy w kartoniku. Po wypiciu napoju
powinieneś:

a) zakopać kartonik
b) zabrać kartonik z powrotem do domu
c) schować kartonik tak, aby go nie było widać

ODPOWIEDZI DO TESTU

1. a)
2. c)
3. b)
4. a)
5. c)
6. a)
7. b)
8. a)
9. c)
10. b)
11. a)
12. c)
13. b)
14. b)

ZAŁ ĄCZNIK NR 2


