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Scenariusz zajęć w ramach 
„Zielonej szkoły”. 

 
Temat:  Bogactwo lasu. 

 
Cele: 

 
1. Poznawcze: 
 

Uczeń: 
• zna piętra roślinności w lesie, 
• wymienia zwierzęta żyjące w pobliskim lesie, 
• rozumie pojęcie „FITOCENOZA” lasu, 
• opisuje wygląd liścia, 
• umie określić wiek i wysokość drzewa, 
• wymienia funkcje jakie pełnią dzisiejsze lasy, 
• podaje różne grupy ludzi, które interesują się lasem, 
• rozumie zależności istniejące w środowisku przyrodniczym (lesie). 

 
2. Wychowawcze: 

 
Uczeń: 

• aktywnie uczestniczy w zajęciach „Zielonej szkoły”, 
• współpracuje w grupie, 
• szanuje i toleruje wypowiedzi kolegów, 
• przestrzega zasady bezpiecznego zachowania się w terenie (lesie), 
• przyjmuje postawę „obrońcy praw przyrody”, 
• czuje się odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego, 
• przyjmuje postawę aktywnego obserwatora przyrody, 
• wykazuje potrzebę samodzielnego poznawania przyrody. 

 
3. Praktyczne: 

 
Uczeń: 

• ocenia stan „zdrowotny” okolicznego lasu, 
• obserwuje i rozpoznaje zwierzęta występujące w lesie, 
• analizuje fitocenozę lasu, 
• samodzielnie określa i ocenia wiek i wysokość drzew, 
• ocenia czystość lasu, 
• ma prawo domagać się rozsądnej gospodarki zasobami lasu, 
• świadomie włącza się w dzieło ochrony i kształtowanie środowiska. 

 
 
 
 



 
 
Metody: wycieczka do pobliskiego lasu, obserwacja, pogadanka. 
 
Środki dydaktyczne:  karty pracy, przybory do rysowania i pisania, taśma 
miernicza, kompas, „Atlas roślin i zwierząt”. 

 
 

Tok zajęć.                        
Czas trwania zajęć – 4 godziny lekcyjne. 
 
Faza wprowadzająca. 
 

1. Sprawy organizacyjne: 
• sprawdzenie listy obecności, 
• zapoznanie uczniów z celami zajęć w ramach „zielonej klasy”, 
• przypomnienie uczniom o zasadach bezpieczeństwa w czasie drogi 

oraz na zajęciach w lesie (nauczyciel wyjaśnia, co oznacza 
„samodyscyplina”). 

 
 

 
 

2. Wprowadzenie i podanie tematu zajęć – przypomnienie i utrwalenie 
wiadomości dotyczących zbiorowiska leśnego:      strefy        roślinności  

          w lesie, bogactwo naturalne lasu, związek człowieka z przyrodą,                  
współzależności istniejące w lesie. 

 
Faza realizacji. 
 

1. Dojście do pobliskiego lasu: 
• obserwacja terenu (przydrożne rośliny i napotkane zwierzęta), 
• obserwacja pogody (zachmurzenie, temperatura, wiatr), 
• obserwacja czystości otoczenia miasta (stan zadrzewienia), 
• obserwacja właściwego, bezpiecznego oznakowania przejść dla 

pieszych, stan nawierzchni chodników, dróg dojazdowych do lasu. 
 
 

2. Zajęcia w terenie – lesie: 
• pogadanka dotycząca orientacji w terenie: sposoby wyznaczania 

kierunków świata, uczniowie opisują ukształtowanie terenu, 
• nauczyciel kieruje i nadzoruje wykonanie kart pracy przez uczniów, 

Pamiętaj! Nasze zachowanie w lesie świadczy o kulturze osobistej. 
 

Pamiętajcie! Nie bierzcie nie znanych sobie owoców do ust, zachowajcie 
spokój. 



• rozdanie kart pracy (losowo wybrane grupy 2 – 3 osobowe 
wykonują zadania w ciągu 15 minut), 

 
 

• prezentacja      wykonanych       zadań;     nauczyciel     przypomina  
            o   solidarnej pracy   grupie; grupa     spośród   siebie  wybiera lidera  

i   sprawozdawcę, 
• podsumowanie zajęć – pogadanka z uzasadnieniem. 

 

 
 

3. Bezpieczny powrót z zajęć w ramach „Zielonej szkoły”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dbajmy i chrońmy nasze lasy przed zniszczeniem, bo rosną bardzo powoli. 
Bogactwo lasu – dar natury. 



 
 

Karta pracy nr 1 
 

Fitocenoza lasu 
 

Las jest miejscem życia wielu różnorodnych roślin i zwierząt żyjących we 
wspólnocie. Taką wspólnotę nazywamy biocenozą lasu. Natomiast wspólnotę 
wszystkich roślin FITOCENOZĄ lub zbiorowiskiem roślinnym. 

Dzisiaj poznałeś kilka roślin wspólnie zamieszkujących las.  
Wpisz w odpowiednie rubryki nazwy tych roślin. 
 
 
 

warstwa drzew podszytu runa leśnego ściółki 
nazwa rośliny  ............... 

............... 

............... 

............... 

............... 
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............... 
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Która warstwa Twojego lasu jest najbogatsza w gatunki roślin? 
 
......................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Karta pracy nr 2 
 

Co rośnie na korze mojego drzewa? 
 

Zobacz czy na korze Twojego drzewa rośnie któraś z wymienionych 
roślin? Wpisz tak lub nie. 

 
paproć – zielona i liściasta ..........         porost – blady i proszkowy                  

lub listkowy                      ....... 
 
mech – zielony i miękki           ...........                   glon – zielony i barwiący ........ 
 

Teraz musisz wiedzieć, gdzie jest kierunek północny w Twoim lesie. 
Weź kompas do ręki, połóż go płasko na ręce uważając, aby obok kompasu 
nie było z niczego z metalu. Czerwona igła kompasu wskaże Ci dokładnie 
północ. Teraz obejrzyj swoje drzewo od strony północy i od strony 
południa. 

 
Czy zauważasz różnice w roślinach porastających Twoje drzewo? Jeśli 

tak – opisz je. 
 
.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 
Jak myślisz, co jest powodem tych różnic? 
 
.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 
 

Wiele     porostów    rośnie    wyłącznie   w    nieskażonym środowisku,  
w czystym powietrzu. Czy znalazłeś porosty na swoim drzewie? Odpowiedz 
jakiego rodzaju porosty znalazłeś? 

 
proszkowy                                       liściasty                                          krzaczasty 
 

Jak myślisz, co można powiedzieć o powietrzu w Twoim lesie? 
 
.......................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 



 
 

Karta pracy nr 3 
 

„Las naszym przyjacielem”. 
 

Las jest naszym przyjacielem, otwartym dla wszystkich ludzi. Są różne 
powody zainteresowań człowieka lasem. Zobacz, jak wiele grup ludzi interesuje 
się lasem. 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

LAS 

MYŚLIWI 

GRZYBIARZE 

LEŚNICY 

ROWERZYŚCI 

ZBIERACZE JAGÓD 

DRZEWIARZE ZBIERACZE ZIÓŁ 

GRUPY EDUKACYJNE 

HARCERZE 

OCHRONIARZE 

ARTYŚCI 

JEŹDŹCY KONNI 

TURYŚCI 

ARCHITEKCI 
KRAJOBRAZU 

NAUKOWCY 
PRZYRODNICY 



 
Karta pracy nr 4 

 
„Las jest częścią przyrody”. 

 
Las to część przyrody ważna w środowisku życia człowieka. Zobacz, jak 

wiele funkcji pełnią dzisiejsze lasy. 

Które z wymienionych funkcji pełni Twój las, który odwiedziłeś? 
Zaznacz te funkcje obwódką. 
 
A teraz zastanów się i odpowiedz, które z nich są Twoim zdaniem 

najważniejsze i dlaczego?  
 
 

LAS TO: 

SKARBIEC ŻYCIA 

FABRYKA TLENU 

FILTR POWIETRZA 

MAGAZYN WODY 

OCHRONA GLEBY 

MIEJSCE WYPOCZYNKU 

KLIMATYZATOR  

MIEJSCE PRACY 

TŁUMIK HAŁASU  

DOSTARCZYCIEL DREWNA 

SPIŻARNIA CZŁOWIEKA 

OTWARTA KSIĘGA PRZYRODY 

CUDOWNY OBRAZ 



 
 
 

Karta pracy nr 5 
 

Rośliny runa 
 

Na dnie lasu żyją małe i przeważnie krótko żyjące niezdrewniałe rośliny. 
Wśród nich są rośliny bezkwiatowe rozmnażające się przez zarodniki – grzyby, 
porosty, mszaki i paprotniki oraz kwitnące i rozmnażające się przez nasiona 
trawy i zioła. 

Licznie i bujnie rosnące gatunki roślin runa świadczą o świeżej i zasobnej 
w składniki mineralne glebie. 

Natomiast skąpe runo leśne wskazuje na suchą i ubogą glebę, na której 
mogą rosnąć małowymagające drzewa, takie jak sosna i brzoza.  

Przyjrzyj si ę rosnącym na dnie Twojego lasu roślinom i zaznacz te, 
które znalazłeś. 

 
POROSTY       ...............                                              TRAWY  ................ 
 
MSZAKI          ...............                                              ZIOŁA    ................   
 
PAPROTNIKI  ...............                                             GRZYBY ...............  
 
Których ro ślin runa jest w Twoim lesie najwięcej? 
........................................................................................................................ 
 
Zastanów się, jaką rolę w życiu lasu pełnią te rośliny – podkreśl 

wybraną odpowiedź. 
 
Są: 

• pożywieniem zwierząt leśnych 
• schronieniem zwierząt leśnych 
• magazynem wody 
• ochroną gleby i opadłych liści 
• osłoną młodych drzewek przed mrozem, upałem i wiatrem 
• konkurencją dla młodych drzewek leśnych 

 
Które z wymienionych roślin są ważne dla człowieka? 
......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy nr 6  
 

Ile lat ma moje drzewo? 
 

Najdokładniejszym sposobem pomiaru wieku drzewa jest obliczenie ilości 
pierścieni przyrostów rocznych na ściętym pniu drzewa, ponieważ każdego roku 
na żywym drzewie przybywa jeden pierścień przyrostu. 

Możemy określić wiek naszego drzewa innym sposobem. 
Trzeba wziąć taśmę do ręki, stanąć naprzeciw pnia i zmierzyć jego obwód 

na wysokości naszych ramion. Następnie należy odszukać w tabelce nazwę 
naszego drzewa i w kolumnie z obwodem odczytać na krzyż szukany wiek 
drzewa. 

 
obwód 

cm 
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

sosna 37 47 59 70 82 95 107 122 144    
świerk 37 47 56 66 77 90 104 121     
jodła 48 53 62 70 79 89 99 111 123 138 158  

modrzew 25 33 43 54 66 80 95 111 129 145   
buk 55 65 71 82 92 108 124 138     
dąb 38 48 56 66 75 84 94 104 113 124 126 132 

brzoza 32 43 58 73 102        
olsza 20 30 44 58 72 85       
jesion 36 48 53 61 72 88 110      
osika 24 34 44 58 79 104       

  
Moje drzewo nazywa się................................................................................ 
Jego obwód wynosi........................................................................................ 
Jego wiek wynosi............................................................................................ 
Które drzewo rośnie najszybciej? 
Które drzewo rośnie najwolniej? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy nr 7  
 

Jakie zwierzęta żyją na Twoim drzewie? 
 

Zwierzęta używają drzew na różne sposoby. 
Jako domu, schronienia, miejsca śpiewu, wędrówek, łowów albo wręcz 

zjadają różne części drzewa. 
 
Przyjrzyj si ę swemu drzewu dokładnie i odnajdź zwierzęta małe lub 

duże. 
 
Czy widzisz jakieś gniazda na Twym drzewie? 

        ......................................................................................................................... 
 

Czy znalazłeś jakieś dziury w pniu Twego drzewa? 
......................................................................................................................... 
 
Czy znalazłeś małe dziurki w korze Twego drzewa? 
......................................................................................................................... 
 
Zajrzyj w spękania kory Twego drzewa, czy coś się tam ukrywa? 
......................................................................................................................... 
 
Obejrzyj li ście Swojego drzewa, czy są nadgryzione? 
......................................................................................................................... 
 
Czy coś zjadło brzeg Twojego liścia, czy wygryzło w nim dziurę? 
......................................................................................................................... 
 
Jak myślisz, jakie zwierzęta zjadają liście drzewa? 
......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Karta pracy nr 8  
 

„Drzewa polskich lasów”. 
 

Poniżej zamieszczona jest lista nazw drzew, które rosną w naszych lasach. 
Znajdź w krzyżówce wszystkie te nazwy. 

 
T F M O D R Z E W I K S C 
G X Z E M J N O I B A O J 
R Ł O T S O N B E M U S A 
O L R O R D J G R A B N R 
C I S P Z Ł U D Z S R A Z 
H P N O B A R M B Ś Z I Ą 
O A K L I M B A A W O I B 
D Ą B A N D U T Q I Z U S 
R C G H X Y K I Z E A J M 
Z D J E S I O N B R C R Z 
E F L J A W O R C K L O N 
W I Ą Z I C N L O L S Z A 

 
 
1. sosna                                        11.  topola 
2. świerk                                      12.   wiąz   
3. jodła                                         13.  wierzba 
4. modrzew                                  14.  jesion 
5. cis                                            15.  jawor  
6. dąb                                           16.  lipa 
7. buk                                           17.  limba 
8. grab                                          18.  klon 
9. olsza                                         19.  grochodrzew 
10. brzoza                                      20.  jarząb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy nr 9  
 

Li ść 
 

Podkreśl właściwe słowa określające wygląd liścia Twojego drzewa. 
 
Li ście mojego drzewa są: pojedyncze, złożone 
Kształt mojego liścia jest: okrągły, jajowaty, odwrotnie jajowaty, 

sercowaty, trójkątny, równowąski, lancetowaty 
Brzeg mojego liścia jest: cały, falisty, wrębny piłkowany, podwójnie 

piłkowany, ząbkowany, orzęsiony, zatokowaty 
Szczyt mojego liścia jest: ostry, tępy, zaokrąglony, wycięty 
Nasada mojego liścia jest: ostra, okrągła, klinowata, sercowata, nerkowata 
Unerwienie mojego liścia jest: równoległe, pierzaste, dłoniaste 
 
 

A teraz narysuj liść Twojego drzewa. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Karta pracy nr 10 
 

Li ście fabryką żywności 
 

Liście na każdym drzewie są fabryką żywności. Pobierając energię ze 
słońca łączą wodę dostarczoną im przez korzenie rosnące w glebie z 
dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu atmosferycznym, aby 
wyprodukować żywność dla każdego drzewa. 

Obejrzyj rosnące na drzewie lub leżące na ziemi liście Twojego drzewa 
oraz zaznacz poniżej ten rysunek liścia, który rośnie na Twoim drzewie. 

 

 
 

Jak myślisz, czy Twoje drzewo gubi liście na zimę? 
Tak, moje drzewo jest drzewem liściastym i nazywa się.......................... 
Nie, moje drzewo jest drzewem iglastym i nazywa się.............................. 
A moje drzewo gubi igły na zimę i nazywa się........................................... 

 
 
  
 
 
 
 



Karta pracy nr 11 
 

Jak wysokie jest to drzewo? 
 

Nie trzeba wchodzić na wierzchołek drzewa, aby pomierzyć jego 
wysokość. Można zrobić to stojąc na ziemi. 

Do ćwiczenia tego trzeba dobrać się parami. 
Jedno z Was X staje przy pniu drzewa. Drugie z Was Y staje w pewnej 

odległości od drzewa trzymając w ręce patyk. Patyk trzyma pionowo w ręce 
na wyciągniętym ramieniu i przykłada jego wierzchołek do wierzchołka 
drzewa, a kciukiem zaznacza jego podstawę. Teraz obraca patyk poziomo 
tak, aby kciuk zaznaczał pień drzewa, a kolega stojący przy drzewie idzie 
prostopadle w to miejsce, gdzie kolega Y widzi wierzchołek patyka. Ta 
odległość kolegi X od drzewa równa się wysokości mierzonego drzewa. 
Można mierzyć ją taśmą lub liczyć kroki oddalaj ąc się od drzewa.  

 
 

 
 
 

Moje drzewo ma około ................ metrów wysokości. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informacja zwrotna ucznia 
 

1. W chmurkę    wpisz   swoje    wrażenia  
      z dzisiejszych zajęć. 

 

 
 

2. Czy    chciałbyś   mieć   więcej   zajęć  
      w ramach „Zielonej szkoły”? 
 

a) tak 
b) raczej tak 
c) nie 

 
 

 

      Pozytywne:                   Negatywne: 
                      


