
Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej 
 

Hasło programowe: Naturalne krajobrazy Polski. 
 
Temat lekcji: Krajobraz wysokogórski Tatr. 
 
Cele ogólne: 

• Poznanie cech krajobrazu wysokogórskiego na przykładzie Tatr. 
• Kształcenie umiejętności formułowania wniosków na podstawie obserwacji i badań. 
• Kształcenie umiejętności pracy w grupie. 
 

Cele operacyjne: 
I. Na poziomie wiadomości uczeń potrafi: 

• Wymienić nazwy gór występujące w Polsce. 
• Rozróżnić góry niskie, średnie i wysokie. 
• Przyporządkować nazwy do poszczególnych typów gór. 
• Wymienić najwyższe szczyty poszczególnych pasm. 
• Wskazać na mapie Tatry i opisać ich położenie geograficzne. 
• Omówić cechy krajobrazu Tatr Wysokich Tatr Zachodnich. 
• Porównać je z krajobrazem własnego regionu. 
• Wyjaśnić występowanie pięter klimatyczno – roślinnych. 
• Wymienić największe doliny, potoki i jeziora Tatr. 
• Wymienić zwierzęta i rośliny chronione w Tatrach. 
• Opisać cechy zabudowy na Podhalu. 
• Opisać warunki życia ludności w Tatrach. 
• Podać przykłady charakterystycznych zajęć górali. 

 
II. Na poziomie umiejętności uczeń potrafi: 

• Porównać cechy rzeźby Tatr Wysokich Tatr Zachodnich. 
• Dowieść atrakcyjności turystycznej Tatr. 
• Przewidzieć zagrożenia związane z wypoczynkiem górach. 
• Dowieść konieczności ochrony przyrody w Tatrach. 
•  

Czas trwania zajęć: 2 – 3 godziny 
 
Metody pracy: 

• podająca – pogadanka z zastosowaniem metody „burza mózgów” (odwołanie się do 
wiedzy uczniów górach w Polsce zdobytej w czasie wycieczek, z telewizji, czasopism 
itp.), 

• poszukująca – rozwiązywanie zadań problemowych, 
• praca z podręcznikiem mapą. 

 
Formy pracy: 

• zbiorowa 
• praca w grupach – mapy mentalne. 
 

Środki dydaktyczne: 
podręcznik, atlasy, mapa fizyczna Polski, mapy turystyczne Tatr, albumy, fotografie, 
widokówki, wycinki z czasopism, kaseta magnetofonowa z muzyką góralską, kolorowe 
flamastry, arkusze papieru do wykonania map mentalnych, karty pracy z instrukcją dla 
uczniów. 
 
 
 



Kluczowe pojęcia: 
przełęcz, regiel, grań, turnia, żleb, stożek piargowy, zjawiska krasowe, Park Narodowy 
 
Przygotowanie: 
Nauczyciel z wyprzedzeniem zleca przyniesienie na zajęcia: podręcznik, atlas, fotografie, 
albumy, widokówki, mapy turystyczne, wycinki z czasopism. 
Nauczyciel przygotowuje: ścienną mapę Polski, kasetę magnetofonową z muzyką góralską, 
materiały o Tatrach oraz arkusze papieru i flamastry. 
 
Przebieg lekcji: 
I. Część wstępna: 
Zaangażowanie – nauczyciel przypomina wiadomości z poprzedniej lekcji, nawiązując do 
nowego tematu, omawia cele lekcji i proponuje temat, zachęca uczniów do aktywnej pracy na 
zajęciach i motywuje oceną. 
 
II. Część główna: 

• Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat występowania krajobrazów górskich 
Polsce. 

• Uczniowie podchodzą do mapy, wskazują poszczególne pasma górskie podając ich 
nazwy. 

• Uczniowie wyszukują w atlasach najwyższe szczyty i porównując wysokości 
przyporządkowują nazwy do gór niskich, średnich i wysokich. 

• Uczniowie opisują położenie geograficzne Tatr. 
• Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, rozdaje arkusze papieru i flamastry. 
• Nauczyciel omawia zadania dla poszczególnych grup, proponuje instrukcję 

opracowania zadania do wykonania map mentalnych. 
 
Temat zadania dla grupy I:  
Cechy krajobrazu Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich, a cechy mojego regionu. 
Proponowany przez nauczyciela sposób opracowania tematu: 

• Rodzaje skał budujących Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie. 
• Rzeźba Tatr Wysokich – żleby, stożki piargowe, granie. 
• rzeźba Tatr Zachodnich – zjawiska krasowe. 
• Największe doliny Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich. 
• Jeziora i potoki. 
• Opis najbliższej okolicy (regionu) – rzeźba, roślinność, wody powierzchniowe. 
• Porównanie obu regionów. 
 

Temat zadania dla grupy II: 
Piętra roślinno – klimatyczne w Tatrach, chronione rośliny i zwierzęta.  
Proponowany sposób opracowania zadania: 

• Zmienność temperatury wraz z wysokością. 
• Wykonanie schematu pięter roślinnych jego opis. 
• Omówienie zależności występującego piętra od temperatury. 
• Wymienienie roślin i zwierząt charakterystycznych dla Tatr. 
• Opis i rysunek dowolnego ich przykładu. 
 

Temat zadania dla grupy III: 
Architektura i życie mieszkańców Podhala. 
Proponowany sposób wykonania zadania: 

• Wymienić cechy architektury na podstawie fotografii połączone z rysunkiem. 
• Opisać i narysować charakterystyczne zajęcia górali np. wypas owiec, rzemiosło 

artystyczne, obsługa turystów, wyroby z owczego mleka, wełny itp. 
• Narysować i opisać strój góralski. 



• Obyczaje i tradycje góralskie. 
• Pieśni i tańce góralskie (cechy muzyki góralskiej). 
• W czasie prezentacji włączyć kasetę z muzyką góralską. 
 

Temat zadania dla grupy IV: 
Tatry jako region turystyczny, ochrona przyrody w Tatrach.  
Proponowany sposób wykonania zadania: 

• Opisać lub narysować formy turystyki i wypoczynku w Tatrach. 
• Uzasadnić, dlaczego Tatry to region atrakcyjny turystycznie. 
• Wymienić i uzasadnić zagrożenia związane z wypoczynkiem w Tatrach. 
• Opisać, dlaczego należy chronić przyrodę w Tatrach. 
• Wyjaśnić pojęcie „wytrzymałość turystyczna”. 
• Zaproponować regulamin dla turystów przebywających w Tatrach. 

 
Uczniowie pracują 45 minut. Nauczyciel czuwa nad tempem pracy, wyjaśnia ewentualne 
wątpliwości. Po wykonaniu zadań następuje: 

1. Prezentacja – uczniowie wieszają swoje mapy, liderzy prezentują opracowane zadania 
(na ten etap zajęć nauczyciel zawsze rezerwuje więcej czasu). 

2. Pogadanka – nauczyciel wspólnie z uczniami powtarza najważniejsze wiadomości 
zdobyte przez uczniów, uzupełnia je, dokonuje oceny prac poszczególnych grup. 

3. Refleksja – nauczyciel podsumowuje zajęcia przeprowadzając krótką dyskusję o 
rozważanej na lekcji problematyce. Wspólnie z uczniami formułuje wnioski z zajęć. 

 
III. Zakończenie zajęć. 
Zadanie domowe – nauczyciel poleca uczniom wykonanie zadań na kartach pracy. 
Pożegnanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KARTA PRACY 
Zadanie 1. 
Pokoloruj (stosując jedną barwę do jednego pasma górskiego)obiekty przyrodnicze 
charakterystyczne dla poszczególnych pasm górskich. 
 
 
Beskidy 

 
 
 

Przełom 
Dunajca 

Rysy kozica Góry 
Świętokrzyskie 

Ustrzycki 
Górne 

Tatry 

Limba 
 
 
 

Śnieżka Kielce Babia 
Góra 

Bieszczady Pieniny Łysica 

Puszcza 
Jodłowa 

Kotlina 
Kłodzka 

 
 

kras gołoborze turnie Przełęcz 
Liliowe 

Wisła 
Głębce 

 
 

 
Zadanie 2.  
Dlaczego w Tatrach utworzono Tatrzański Park Narodowy? 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 3. 
Jak zmienia się temperatura w górach wraz z wysokością? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 4. 
Opisz, czym zajmują się mieszkańcy Podhala. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 


