
Celina Sęk - Jarząbek
czas trwania: 4 godziny lekcyjne
klasa trzecia

Temat dnia: Znam las

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza: Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat korzyści
płynących z lasu oraz zmian, jakie można zaobserwować w lesie jesienią. Warstwy
roślinności w lesie. Zwierzęta leśne. Ciche czytanie wierszy pt. "Las mały i wielki" i "Ile
głosów w lesie". Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, wyszukiwanie przymiotników w
zdaniu. Pisanie wyrazów z rz, ó.

Edukacja matematyczna: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Edukacja plastyczna: Układanie makiety lasu  z materiałów przyrodniczych przyniesionych
przez dzieci.

Cele operacyjne lekcji:
� potrafi wymienić rośliny rosnące w różnych warstwach lasu
� zna zwierzęta żyjące w lesie
� zna warstwy lasu
� zna rośliny chronione występujące w lesie
� wie, jakie zmiany zachodzą jesienią w lesie
�  wie, jakie warunki życia panują w lesie
� wie, jakie korzyści czerpie człowiek z lasu
� zna rodzaje lasów występujących w Polsce
� umie czytać ze zrozumieniem
� umie poprawnie napisać nazwy zwierząt i roślin
� potrafi znaleźć w zdaniu przymiotniki
� potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej
� potrafi dodawać i odejmować w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
� umie uporządkować liczby rosnąco

Metody pracy:
� podająca
� praca z tekstem
� oparta na obserwacji
� zajęć praktycznych

Formy pracy:
  grupowa i indywidualna jednolita

Środki  dydaktyczne:

� wiersze
� karty pracy indywidualnej - liście z działaniami matematycznymi
� materiały przyrodnicze
� rysunki
� sylwetki zwierząt, roślin
� rozsypanki zdaniowe



Przebieg lekcji.

1. Podział klasy na cztery grupy. Omówienie zasad konkursu.
 Każde poprawnie wykonane zadanie nagradzane jest 1-2 kasztanami.

2. Wykonanie działań przedstawionych na liściach. Praca w grupach

Wyniki uporządkowane rosnąco i wpisane do tabeli wraz z sylabami pozwolą na odczytanie hasła
( każde dziecko w grupie otrzymuje jeden liść)
np.: 45+20 - 3 + 10 - 13 - 25 = 34

23 34 45 62 71 84
PRZY JA CIE LE LA SU

Gr. I - PRZY- JA -CIE - LE   LA - SU
Gr. II-  CHROŃ LEŚ - NE  ZWIE - RZĘ -TA
Gr. III - ZBIE - RA - MY  JA - GO -DY
Gr. IV - NA  LE - ŚNEJ  PO - LA - NIE

3. Samodzielne ciche czytanie wierszy.

Anna Kamieńska

LAS MAŁY I WIELKI

Stoi las. Wielki las.
Sosny takie wysokie, wysokie, wysokie,
że sobie ręce podają z obłokiem.
Dęby takie potężne, potężne, potężne,
 jak baszty zamkowe, jak wieże.
 Buki takie ogromne, ogromne, ogromne,
jak jakie wojsko stukonne. Stoi las, wielki las.
Mrówka ciągnie cieniutki patyczek,
poziomka chowa pod listkiem rumiany

policzek.
Żuczek ma złote skrzydełka,
na jagódce świeci rosy perełka.
Maślaczek w białym kołnierzyku niesie synka w mchowym koszyku.
I żywicy kropla, i biedronka, i ślimak, i pajęczyny koronka —
to wszystko las, wielki las.

Wiera Badalska

ILE GŁOSÓW W LESIE?

Gdy się wsłuchasz w letnią ciszę,
tysiąc głosów możesz słyszeć:
śpiewa wilga, komar bzyka,
 świerszczykowa gra muzyka,
strumień nuci swą piosenkę,
złota pszczoła leci z brzękiem,
szumią drzewa, dzięcioł stuka,
kukułeczka w gąszczu kuka.
Bąk kosmaty huczy basem,
mała żabka skrzeknie czasem,
 stuk! — O ziemię szyszka stuknie,
 trzaśnie głośno gałąź sucha...
Tysiąc głosów w lesie słyszy.



kto uważnie umie słuchać

4. Rozmowa nauczyciela  z dziećmi np.
� Jakie rośliny i zwierzęta  zostały wymienione w wierszach?
� Jakie zmiany można zaobserwować jesienią w lesie?
� Jakie korzyści czerpiemy z lasu?
� Jakie rodzaje lasów występują w Polsce?

5. Praca w grupach
 Gr. I - kolorowanie dymków opisujących warunki  życia w lesie
np.:

 Gr. II - napisanie nazw ptaków żyjących w lesie
 Gr. III - napisanie nazw  ssaków  żyjących w lesie
 Gr. IV - napisanie nazw  zwierząt żyjących w lesie, które nie są ani ssakami ani ptakami ( padalec,
mrówka rudnica, ślimak, kornik)

Prezentacja prac przez uczniów poszczególnych grup. Przyznanie punktów.
Sprawdzenie poprawności ortograficznej wyrazów poprzez podniesienie przez uczniów
lizaka  z ó lub u rz lub ż ( kukułka, wiewiórka, mrówka, żaba)

6. Zabawa ruchowo naśladowcza - naśladowanie odgłosów lasu

7. Rozwiązywanie zagadek (konkurs dla grup).

Każda grupa losuje jedną zagadkę. Następnie wymienia, w jakiej warstwie lasu można spotkać
roślinę będącą rozwiązaniem  zagadki.

Gr. I - Czerwone, pachnące dojrzewają w lesie. Pójdziesz po nie w czerwcu, pełen dzban
przyniesiesz. (maliny - podszyt)

Gr. II - Gdy jest stary, pień ma gruby. Dzik owoce jego lubi. (dąb - drzewa)

 Gr. III - Wiemy doskonale, co to za korale. Lecą do nich wróble, szpaki na balik nie byle, jaki. Cała
od nich się ugina..... ( jarzębina - drzewa)

Gr. IV - Iluż ich tu czeka w lesie ciemnych sukieneczkach. Jaś je zbiera do kobiałki, Zosia do
kubeczka (jagody – runo).

8. Segregowanie rysunków oraz zdjęć roślin - umieszczanie pod nimi kartek  z wpisaną przez dzieci
nazwą.

Grupa I – runo leśne: jagody, paproć, poziomki, mech, skrzyp, konwalia majowa, grzyby (muchomor
czerwony, kurka, rydz, borowik), wrzos, śnieżyca wiosenna.

mniejsze
nasłonecznienie

duże
nasłonecznienie

mała
wilgotność

duża
wilgotność



Grupa II – podszyt: kalina, leszczyna, dziki bez czarny, czeremcha, jeżyna, jałowiec, kruszyna oraz
młode drzewa

Grupa III i IV – drzewa:
� gr. III - liściaste: klon, dąb, buk, brzoza, grab, olcha, jarząb oraz umieszczenie owoców

na gałązkach dębu, klonu i buku
� gr. IV - iglaste: sosna, jodła, świerk, modrzew, cis oraz umieszczenie szyszek na

właściwych gałązkach

Odczytanie nazw roślin  przez poszczególne grupy, sprawdzenie poprawności udzielanych
odpowiedzi. Przyznanie punktów 1-2 kasztany

Sprawdzenie poprawności ortograficznej wyrazów poprzez podniesienie przez uczniów
lizaka  z ó lub u,  rz lub ż,  h lub ch ( buk, jeżyna, jarzębina, mech, olcha, muchomor,)

9. Wpisanie przez nauczyciela nazw rośli do odpowiednich części tabeli.

runo leśne podszyt drzewa

Oznaczenie gwiazdką roślin chronionych, umieszczenie ich nazw na przygotowanej wcześniej
planszy ( cis, jarząb, kalina, konwalia majowa, kruszyna, śnieżyca wiosenna)

10. Praca zbiorowa wykonanie makiety lasu - wykorzystanie przyniesionych materiałów
przyrodnich oraz sylwet zwierząt, drzew i innych roślin wykonanych na poprzednich lekcjach.

11. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

Gr. I - W złotych promieniach jesiennego słońca las mieni się całą paletą kolorów.
Gr. II - Wśród jeszcze zielonej trawy runa leśnego można dostrzec brązowe kapelusze
prawdziwków.
Gr. III - Nad fioletowymi kwiatami wrzosów brzęczą małe, pracowite pszczoły.
Gr. IV -Gałęzie starej jarzębiny uginają się pod ciężarem czerwonych korali.

12. Przepisanie zdań do zeszytów i podkreślenie przymiotników - praca samodzielna.

13. Podsumowanie lekcji
� podliczenie ilości punktów, wręczenie uczniom dyplomów "Przyjaciół lasu"


