
Krystyna Piguła – konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej. 
 
Temat: Nie tylko rydze i maślaki. 
Klasa: IV . 
Czas: 45 minut. 
Cel ogólny: Wykształcenie umiejętności rozpoznawania grzybów trujących, a także chronionych. 
Uczeń potrafi: 

1. Posługiwać się atlasem grzybów. 
2. Rozpoznawać kilka gatunków grzybów jadalnych i trujących. 
3. Podać przykłady znaczenia grzybów kapeluszowych dla człowieka i w przyrodzie. 
4. Przedstawić zasady prawidłowego grzybobrania. 
5. Porównać cechy muchomora sromotnikowego z innymi podobnymi grzybami np. pieczarką. 
6. Przewidzieć skutki zatrucia grzybami.           

Środki dydaktyczne: atlasy grzybów, plansza grzyby chronione, karty do gry, karta ćwiczeń, fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. 
Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiejętności kluczowe Czynności nauczyciela 
Zaangażowanie Odczytanie cytatu z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza księga III. 

„Panienki za wysmukłym gonią borowikiem 
Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem 
Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy 
I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy, 
Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, 
Czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory.”  
 
Sformułowanie pytań: 
1.Dlaczego ludzie chętnie zbierają grzyby kapeluszowe ? 
2.Czy wszystkie napotkane grzyby nadają się do jedzenia ? 
Utworzenie 4-5 osobowych grup, przydział funkcji w grupach. 
  

Komunikowanie się w 
różnych sytuacjach. 

Sformułowanie tematu 
lekcji i głównych jej 
zagadnień. 

Badanie 1.Zapoznanie się z zasadami korzystania z atlasu grzybów               
( symbole, skróty, itp.). Odszukanie przykładów grzybów 
jadalnych i trujących.                                                                
2.Gra w karty na zasadach podobnych jak w „Piotrusiu”, należy 

 
Efektywne współdziałanie         
w zespole. 
 

Przygotowanie atlasów           
i objaśnienie sposobu 
korzystania z nich. 
Przygotowanie kart, 



dobrać odpowiednie pary – nazwę i opis grzyba. Dwie karty 
pozostają bez pary. Należy znaleźć odpowiednią „parę” w atlasie 
grzybów.  
3.Odszukanie różnic między muchomorem sromotnikowym, a 
pieczarką (grzyby często mylone) na podstawie atlasu grzybów. 
4.Sformułowanie trzech najważniejszych zasad dobrego 
grzybobrania. 
5.Rozpoznanie grzybów chronionych.   
   

 
 
 
Porozumiewanie się w grupie. 
 
 

wytłumaczenie zasad gry. 

Przekształcanie Zapisanie w kartach pracy wyników pracy grupy. Rozwiązywanie problemów Przygotowanie kart pracy. 
Obserwacja i wstępna ocena 
pracy grup. 

Prezentacja Sprawozdawca przedstawia zasady grzybobrania opracowane 
przez grupę. Wskazuje na jedną z cech pozwalającą na 
rozpoznanie muchomora sromotnikowego.  
    

Skuteczne komunikowanie 
się. 

Ocenianie pracy wybranych 
grup. 

Refleksja Uczniowie rozpoznają omawiane gatunki na planszach lub 
rysunkach. Klasyfikują je do jadalnych lub trujących. Wskazują 
grzyby chronione. Na zakończenie fragment z „Pana Tadeusza” 
 
„Inne pospólstwo grzybów pogardzane w braku 
Dla szkodliwości albo niedobrego smaku; 
Lecz nie są bez użytku; one zwierza pasą  
I gniazdem są owadów i gajów okrasą.” 
 
Zadanie domowe: 
Ułóż hasło lub narysuj plakat, które będą nakłaniały do tego by 
nie niszczyć grzybów niejadalnych.  
 

 
Ocena własnego uczenia się. 

 
Czuwa nad prawidłowym 
rozpoznawaniem gatunków. 
Czyta fragment z „Pana 
Tadeusza”. Objaśnia 
zadanie domowe. 
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Kapelusz o różnych 
odcieniach barwy żółtej. 
Brzeg kapelusza 
pofałdowany, podwinięty. 
 
 

 
Jadalny 

 
 

 
 
 
Parasolowaty kapelusz 
pokryty jest jasno lub 
ciemnobrązowymi łuskami. 
Blaszki białe. Trzon osiąga 
długość do 40 cm. 
 

Jadalny 

 
 
Kapelusz początkowo 
jasny przybiera                 
z wiekiem barwę 
ciemnobrązową                  
i staje się wypukły, 
poduchowaty- trzon 
baryłkowaty. 
 
 

Jadalny 
Bardzo smaczny 

 
 

 
 
Barwa kapelusza 
szarozielona lub 
oliwkowozielona do 
białej. Dość wysoko na 
trzonie znajduje się 
pierścień. Nasada 
trzonu wyrasta z białej 
pochwy. 
 

Trujący 
Często bywa przyczyną 

zatruć 

 
 
Kulisty lub bulwiasty owocnik 
podobny jest do purchawki. 
Powierzchnia grzyba podzielona 
jest na dość duże poletka i 
często pokryta odstającymi 
łuskami. 
 

Trujący 



 

 
OPIEŃKA MIODOWA 
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Kapelusz ma barwę miodową i 
jest pokryty brązowymi 
łuskami. Ten jesienny grzyb 
rośnie najczęściej na 
obumarłych pniach drzew. 
 
 
 
 
 

Jadalny 

 
 
 
Ceniony grzyb jadalny, 
można go spotkać na 
żyznych łąkach. W 
młodych owocnikach 
blaszki są różowe, potem 
brązowieją, a w końcu 
czernieją. Możesz kupić go 
również w sklepie. 
 
 

Jadalny 
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Trujący 

 
 
 
 
 

   



3. W czasie grzybobrania /to co najważniejsze/ 
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4. Grzyby chronione 

      
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 




