
Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V szkoły podstawowej 
 

 
Temat: Świat wokół nas – na rozmowę o przyrodzie nadszedł czas. 
 
Cele lekcji.  
 
Uczeń: 

- dostrzega wpływ człowieka na degradację i ochronę środowiska; 
- określa rolę przyrody w życiu człowieka; 
- klasyfikuje zwierzęta na dzikie i oswojone; 
- ocenia pobudki kierujące ludźmi zabijającymi zwierzęta i ocenia je; 
- umiejętnie segreguje odpady; 
- rozumie potrzebę zmniejszenia ilości i objętości produkowanych odpadów; 

      - układa poszczególne elementy w spójną całość. 
 
Metody i formy pracy: m. oglądowa, ćwiczeń praktycznych, poszukująca 
 
� praca w grupach 
�  zbiorowa 
�  jednostkowa 

 
Materiały: albumy z ilustracjami zwierząt, wycinki prasowe i zdjęcia pupili przyniesione 
przez dzieci, artykuły o zwierzętach, butelki plastikowe, kartony, kartki w kolorach: 
niebieskim, żółtym i zielonym, karteczki z wypisanymi na nich rodzajami odpadów. 
 
TOK LEKCJI 
 
I część wstępna:  

- Człowiek żyje na pięknej planecie. Spójrzmy na nią z lotu ptaka. Co dostrzeżemy? 
- Wyobraźmy sobie, że szybujemy coraz niżej. Jesteśmy już na lądzie, np.  
       w odludnym miejscu. Co nas otacza? 
- To przyroda bez której nie wyobrażamy sobie życia. Dziś poruszymy zagadnienia 
       z nią związane, porozmawiamy m. in. o istotach towarzyszących człowiekowi od     
       niepamiętnych czasów. Domyślacie się, o czym będziemy mówić? 
-      Zwierzęta – przyjaciele człowieka. Od kiedy nimi zostały? 
-  Towarzyszą nam do dziś. 
 

II część właściwa: 
- Zwierzęta można podzielić na dzikie i oswojone. Jakie zwierzęta nazwalibyście dzikimi? 
- Jakie znacie zwierzęta oswojone? 
-  Ułóżcie przyniesione przez was ilustracje  zwierząt w dwóch kolumnach: 
   zwierzęta dzikie i zwierzęta oswojone. 
� Sprawdzenie poprawności wykonania zadania. 

- Co sprzyja życiu zwierząt? 
- Co zabija zwierzęta? 
- W jakim celu ludzie zabijają zwierzęta? (odpowiedzi uczniów zapisywane są na tablicy 
w formie schematu (słoneczka)). 

o skóra; 
o mięso (kłusownictwo); 
o przemysł kosmetyczny; 
o zabobony; 
o badania. 

- Z jakich zwierząt skóra jest szczególnie ceniona? Do czego służy? 



- Jakie znacie zabobony, które przyczyniają się do zagłady zwierząt? 
� W razie potrzeby prowadząca podpowiada: 

o sowa: pójdźka „pójdź w dołek pod kościołek”; 
o kret 
o padalec. Tu mamy do czynienia z niewiedzą. Ludzie uważają, że ta 

beznoga jaszczurka, która nie jest jadowita – to żmija. 
- Jak wygląda padalec? 
- W związku ze żmijami: ludzie boją się ich jadu, dlatego je zabijają. Żmije raczej 

omijają człowieka w lesie. W jakich miejscach żyją? 
� porosłych trawą; 

- Wynika z tego, że ludzie często zabijają te zwierzęta, których się boją. Nawet małe 
pająki. 

- W jaki sposób wykorzystuje się zwierzęta w przemyśle kosmetycznym? 
- Człowiek szkodzi zwierzętom, nie tylko poprzez ich zabijanie. Spróbujcie określić  
       w jaki inny sposób wyrządza im krzywdę. 
� Prowadzący prezentuje materiały przedstawiające wygłodzone, okaleczone 

zwierzęta, psy ze schroniska. 
- To o czym mówiliśmy dotyczy bezpośredniego złego wpływu człowieka na zwierzęta. 
- W jaki inny sposób, można powiedzieć, że pośrednio człowiek uśmierca zwierzęta? 
o zatrute środowisko 
- Wpływ środowiska na życie, zarówno ludzi, jak i zwierząt jest olbrzymi. Co 

przyczynia się np. do zatrucia ryb? 
- Człowiek zatruwając wodę niszczy ryby i czasem siebie – zjadając je. 
- Powiem wam, że na życie zwierząt źle wpływa też dym tytoniowy. Zauważono, że 

zwierzę, które przez kilkanaście dni miało wcieraną tę substancję w skórę dostawało 
raka skóry. 

- Mówili śmy, że środowisko jest bardzo ważne. Dlatego też musimy dbać o nie, bo np. 
niedługo nasze lasy staną się magazynem złomu. Ciężkie metale wnikają do wód 
gruntowych i zanieczyszczają je. Co możemy zrobić dla środowiska w najbliższym 
otoczeniu? 

- Pamiętajcie o istnieniu kontenerów na szkło, plastik, aluminium, papier. Śmieci należy 
segregować poprzez wrzucanie ich do odpowiednio oznakowanych pojemników.  

- Przed wami znajdują się kartki: zielona, żółta, niebieska i odpowiadające kolorom 
pojemników na odpady. Na zwykłych karteczkach wypisane są różne rodzaje śmieci. 
Przyporządkujcie je do odpowiednich pojemników (praca w grupach). 

     SZKŁO:  butelki szklane, słoiki i słoje po przetworach, butelki po napojach,  
                   stłuczka szklana. 
      PLASTIK, ALUMINIUM: kubeczki, butelki, tubki, worki foliowe, puszki po         

                                                                          piwie i napojach, tacki i folie, baterie. 
      PAPIER: gazety, katalogi, listy, papier do pisania, torebki papierowe, 
                     karton, pudełka, tektura falista, stare zeszyty, książki. 
 
� Sprawdzenie i omówienie zadania. 

- Ułóżcie jak najwięcej plastikowych butelek w kartonie (praca w grupach). 
� Uczniowie otrzymują zakręcone butelki. 

- Zwróćcie uwagę na to, że zgniecione butelki, bez nakrętek zajęły mniej miejsca. 
Warto pamiętać przy robieniu zakupów o wyborze produktów bez opakowań lub w 
opakowaniach wielokrotnego użytku. 
W ten sposób nie zanieczyszczamy tak bardzo środowiska. Pamiętajmy, że czyste 
środowisko wpływa korzystnie na człowieka i zwierzęta. 

- W jaki sposób człowiek może chronić przyrodę? 
- Kto ze znanych osób z telewizji czynnie uczestniczy w akcjach ekologicznych? 
- Powiem wam ciekawostkę. W Nowym Jorku nad jednym z lotnisk bardzo często 

odbywały się wędrówki ptaków. Dochodziło do nieszczęśliwych zderzeń z 



samolotami. Bardzo wiele strat ponieśli lotnicy. Zaczęto strzelać do ptaków, żeby 
zapobiec wypadkom. Po pewnym czasie znaleziono ciekawsze rozwiązanie. 
Wypuszczono wiele jastrzębi, które skutecznie odstraszyły uparte „ptaki”. 

III część końcowa: 
- Ułóżcie hasła z rozsypanki wyrazowej dotyczące ochrony środowiska 

(praca w grupach) 
� Śmieci mniej, ziemi lżej. 
� Odpady segregujesz, pieniądze zyskujesz. 
� Przestrzegaj dekalogu turysty, a świat będzie czysty. 
� Oszczędzaj wodę i energię elektryczną. 
� Nie włączaj muzyki w lesie. 

- Podzielcie się tym, jakie macie w domu zwierzęta, w jaki sposób dbacie o nie? 
� Podczas wypowiedzi uczeń prezentuje zdjęcia przyniesionych zwierząt, które 

posłużą do wykonania gazetki klasowej. 
- Wypowiedzi uczniów. 
- Oglądanie ilustracji z przygotowanych książek. 
 

Opracowała: mgr Katarzyna Słomkowska 
 


