
„Turniej przyrodniczy dla klasy IV SP.” 
 
 Zabawa zawsze była tym, co przyciągało i zachęcało dzieci do nieświadomej, bo automatycznej nauki. 
Turniej oparty na „zdrowej” rywalizacji może okazać się dobrą formą sprawdzenia oraz utrwalenia zdobytych 
przez uczniów wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, wymagających jednocześnie wykazania 
się harmonijną współpracą w zespole. 
 
 Cele: 
 W trakcie trwania turnieju uczniowie mają szansę powtórzyć oraz utrwalić następujące wiadomości      
i umiejętności: 
 
- co się dzieje w atmosferze, czyli wszystko o pogodzie i jej składnikach oraz wpływie czynników 
  klimatotwórczych na życie i działalność człowieka, 
- jakie istnieją zagrożenia atmosfery, kto je powoduje oraz jak im przeciwdziałać, czyli o przeciwnikach  
  i obrońcach życia na Ziemi, 
- jak czytać plan i mapę, co to jest skala i do czego służą znaki topograficzne, 
-jak narysować trasę wycieczki na podstawie otrzymanej instrukcji, 
- jak zorientować mapę przy pomocy busoli, czyli wyznaczamy kierunki w terenie, 
- jak obliczyć długość trasy planowanej wycieczki na podstawie mapy terenu, 
- człowiek i przyroda jak równy z równym, czyli o tym, czy człowiek potrafi współczuć innym organizmom 
  żyjącym na Ziemi. 
 
 Poziom kształcenia: 
- klasy IV-te szkoły podstawowej lub klasy V-te w ramach powtórki na rozpoczęcie roku szkolnego. 
 
     Formy oraz miejsce pracy uczniów: 
 
 
 
 - zajęcia w terenie,   - zajęcia w pracowni, 
 park, las w okolicy     ( praca w zespołach uczniowskich) 
 szkoły, ( praca zbiorowa 
 oraz indywidualna ucznia) 
 
           Czas trwania turnieju: 
- czas trwania turnieju określa nauczyciel w zależności od ilości zadań, na których realizację się zdecyduje. 
 
       Metody pracy uczniów: 
- „burza mózgów”, 
- dyskusja w obrębie zespołu, 
- praca z mapą, 
- praca z planem, 
- praca z kompasem. 
 
 Środki dydaktyczne i materiały : 
- plany oraz mapy terenu najbliższej okolicy (las, park), 
- plansze i koperty z zadaniami dla każdego zespołu (treść zadań na końcu scenariusza), 
- kompasy, linijki, ołówki, czarne flamastry, 
- arkusze kolorowego papieru do wpisywania odpowiedzi na postawione w zadaniach pytania ( każdy zespół 
ma swój kolor, np. : zespół uczniów -1 to niebiescy, zespół – 2, to zieloni itd.) 
 

Opis procedury turnieju : 
 

Faza przygotowawcza: 
I 
Miejscem realizacji turnieju może być pracownia w szkole, hala sportowa lub plac przed szkołą, 



II 
Przed turniejem przygotowujemy miejsca pracy dla uczniów, mogą to być odpowiednio zestawione stoliki,      
tak aby pracujące zespoły nie przeszkadzały sobie wzajemni. 
III 
Zespoły uczniów biorące udział w turnieju mogą zostać wyłonione w drodze eliminacji wewnątrzklasowych      
lub na zasadzie zgłoszeń uczniów z poszczególnych klas. 
 
Faza realizacji: 
I 
Nauczyciel bądź osoba prowadząca (może nią być uczeń starszej klasy) przydziela zespołom uczniów miejsca      
i materiały do pracy. 
II 
Następnie objaśnia zasady obowiązujące w czasie turnieju: 
- rywalizują zespoły, 
- za każde prawidłowo rozwiązane zadanie zespół otrzymuje 5 pkt, dodatkowy 1 pkt może zdobyć zespół, który 
pierwszy rozwiąże prawidłowo zadanie. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie zespołowi odejmowany jest      
1 pkt z puli punktów już zdobytych, 
- po wykonaniu zadania, zespoły zgłaszają ten fakt prowadzącemu, wygrywa zespół, który zdobędzie 
największą liczbę punktów, 
- prawidłowość wykonania zadania stwierdza osoba prowadząca, jej decyzja jest nieodwołalna, 
- w przypadku prowadzenia turnieju przez ucznia, nauczyciel ma rolę wspierającą jego działania. 
IV 
Należy pamiętać, aby przygotować dyplomy jako uznanie dla uczniów – zespołów biorących udział w turnieju. 
 

Zadania do wykorzystania w czasie turnieju. 
 

Zadanie 1 
Na planie (najlepiej, aby był to plan okolicy w której znajduje się szkoła)zaznaczono trasę wycieczki, którą 
zorganizowali trzej koledzy: Jacek, Kuba, Andrzej. 
 
- odczytaj znaki topograficzne umieszczone na planie i opisz trasę jaką zaplanowali chłopcy, określ kierunki 
marszu posługując się znakami N, S, E, W. 
- zastanów się i odpowiedz na pytanie: Jakie „skarby” przyniosą przyjaciele jako pamiątki z wycieczki? ( liście, 
kamyki …) 
- jaką czynność będą musieli wykonać chłopcy, aby posługując się planem nie zabłądzić w terenie? 
- ile kilometrów pokonają koledzy w czasie wycieczki? 
Zadanie 2 
Posługując się otrzymanym fragmentem mapy poziomicowej ( również najlepiej aby był to fragment mapy 
terenu zamieszkałego przez uczniów) wykonaj następujące polecenia: 
 
Odpowiedzi zamieść na otrzymanym arkuszu papieru. 
 

1. Jak nazywa się krajobraz Polski, przedstawiony na otrzymanej mapie? 
2. Na mapie, którą otrzymałeś odszukaj i zaznacz … tu należy wybrać najciekawsze i wyróżniające się 

miejsca. 
3. oblicz różnicę wysokości między zaznaczonymi na mapie punktami A i B. 

Zadanie 3 
Na lekcjach przyrody uczyłeś się, jak zapobiegać chorobom oraz o tym, jak elementy pogody panujące      
w otaczającym środowisku wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. 
 
Zastanów się i odpowiedz na pytanie: 
 W jaki sposób korzystanie z informacji zawartych w prognozie pogody, może pomóc ludziom w ich 
życiu codziennym? 
 
 Uzasadnij swoją odpowiedź, podają trzy konkretne przykłady 
 



  
 

Zadanie 4 
Przeczytaj krótkie teksty zamieszczone w ramkach umieszczonych w koronach drzewa, a następnie wykonaj 
zapisane tam  polecenia. 
 
 
  
 
 
 

 
                                                                                 Odszukaj suche drzewo, które wiele  

                                          wycierpiało. 
                Opisz, jak ono wygląda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 5 
Ułóż hasło przeskakując w diagramie co dwie sylaby, zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę. 
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Zadanie5 
 
Zastanów się: 
- kto zanieczyszcza atmosferę? 
- jaki sposób można chronić otaczające nas powietrze? 
- dlaczego stan atmosfery jest dla mieszkańców Ziemi bardzo ważny? 
 
 Swoje przemyślenia zaprezentuj w formie 10 – cio minutowej „dramy” – krótkiej inscenizacji teatralnej. 
 
 
        Powodzenia! 
 
          Opracowała: Iwona Zdunek 

Odszukaj najpiękniejsze drzewo w okolicy . 
Napisz, dlaczego właśnie ono Cię zachwyciło? 
Wymyśl dla niego swoją nazwę. 

Przytul się do drzewa. 
Zamknij oczy. 
Napisz co usłyszałeś? 


