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Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV (2 godziny lekcyjne) 

Temat: „Las – najwspanialszy dar natury” – lekcja powtórzeniowa 

Cel główny lekcji: 

 Utrwalenie wiadomości związanych z tematyką lasu i jego mieszkańcami. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 wie, jakie funkcje pełni las,  

 zna wybranych mieszkańców lasu (ssaki, gady, owady, gady i płazy), 

 potrafi rozpoznać podstawowe gatunki grzybów jadalnych i trujących, 

 omawia typy lasów występujących w Polsce, 

 charakteryzuje budowę warstwową lasu, 

 potrafi opowiedzieć o pracy leśnika, 

 wie, jak należy zachować się w lesie i obszarach chronionych,  

 rozpoznaje po liściach i owocach znane gatunki drzew: iglastych, liściastych, 

 potrafi posługiwać się atlasami i kluczami do oznaczania roślin, zwierząt i grzybów, 

 rozumie konieczność ochrony zasobów przyrody. 

Środki dydaktyczne: podręcznik, plansze biologiczne, atlasy grzybów, karta pracy (zał. nr 

1). 

Metody pracy: pogadanka, elementy dyskusji, burza mózgów. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa. 

Realizacja: 

1.Czynności porządkowo-organizacyjne. 



2. Wprowadzenie nauczyciela: Od pradziejów życie człowieka ściśle wiązało się z lasem. W 

tym najwspanialszym tworze natury człowiek chronił się, zdobywał pożywienie i ubiór. Przez 

bardzo długi okres czasu była to jednak miłość nieodwzajemniona. Człowiek czerpał korzyści 

w sposób coraz bardziej zachłanny i nieprzemyślany. Dopiero w ostatnich dziesiątkach lat, 

które stanowią małą cząstkę wspólnej egzystencji ludzi i lasu człowiek zaczął się 

odwdzięczać lasom za dotychczasowe dobra. W obliczu chorób i zamierania lasów wszczęto 

walkę o ratowanie tego wspaniałego daru natury.  

3. Następnie nauczyciel przypomina definicje lasu. 

4. Zapisanie tematu lekcji.  

3. Rozwinięcie: Praca z Kartą Pracy  

4. Podsumowanie i zapisanie wniosków. 

5. Praca domowa  

Dowiedz się na czym polega praca leśniczego. Uwzględnij prace, które wykonuje w lesie 

przez cały rok. 
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Załącznik nr 1 

Karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane odpowiedzi (funkcje, jakie pełnią lasy):  

 są największą fabryka tlenu,  

  wpływają łagodząco na klimat, regulują wilgotność powietrza, osłabiają siłę wiatrów i 

huraganów,  

  zapobiegają powodziom, przeciwdziałają niszczącym skutkom lawin (na terenach 

górskich),  

  chronią przed erozją, kiedy gleba leśna spleciona siecią korzeni, krzewów i traw nie 

poddaje się negatywnemu działaniu wiatru i wody,  

  dostarczają drewna, owoców leśnych, zwierzyny łownej,  

   działają kojąco na nasz system nerwowy dzięki zawartości fitoncydów wydzielanych przez 

niektóre drzewa,  

   stanowią miejsce rekreacji i wypoczynku, oazę ciszy przerywanej jedynie śpiewem 

ptaków, z powietrzem przesyconym zapachem żywicy, ziół i igliwia. 

Zadanie  

Co tak właściwie zawdzięczamy lasom? 

 



Rysunek przedstawia warstwową budowę lasu. Napisz, jak nazywają się 

kolejne warstwy i jakie rośliny do nich należą. Wykorzystaj w tym celu 

podpowiedzi  z ramki. 

 

 

 

Źródło: https://www.wlin.pl/las/lesnictwo/budowa-lasu 

gleba leśna, korony drzew, pnie, podszyt, runo leśne, podrost, ściółka. 
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Zadanie  

Jakie znasz rodzaje lasów występujących w Polsce? Pod rodzajami lasów 

wymień wstępujące w nich drzewa. 
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Zadanie  

Każdy miłośnik lasów wie, jak się w nim zachować. Wypisz podstawowe 

zasady obowiązujące podczas pobytu w lesie, rezerwatach przyrody oraz 

parkach narodowych.  

 

 

 

LAS 



 

 

Zadanie  

Najważniejsze i podstawowe warunki korzystania z parku czy rezerwatu 

często opisane są w postaci piktogramów (obrazków)  na bilecie wstępu do 

danego obiektu, a o tym że znajdujemy się na terenie parku lub rezerwatu 

informują nas odpowiednie tablice. Do poszczególnych numerów dopisz 

niezbędną informację. Podpowiedź znajdziesz w ramce. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Źródło: https://www.wlin.pl/las/lesnictwo/zachowanie-sie-w-lesie/tablice-i-znaki-w-lesie/ 
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Zadanie  

Korzystając z ,,Atlasu grzybów”  podpisz poszczególne grzyby. ,,X” zaznacz 

grzyby jadalne. 

zakaz śmiecenia, zakaz puszczania psów bez smyczy, zakaz używania otwartego 

ognia, zakaz zrywania roślin, zakaz schodzenia z wyznaczonych szlaków, zakaz 

hałasowania i  nieniepokojenia zwierząt. 

https://www.wlin.pl/las/lesnictwo/zachowanie-sie-w-lesie/tablice-i-znaki-w-lesie/


 

Źródło: http://www.RazvitieRebenka.com 

 

 

1…………………. 

 

2………………….. 

 

3. …………………… 

 

4. …………………… 

 

5. ………………… 

 

6. ………………… 

 
7 . …………………… 

 
8…………………….. 

 

 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 



Zadanie  

W lasach żyją różne zwierzęta. Są to ssaki, ptaki, gady i owady. Znajdują 

one  w lesie schronienie i pożywienie. Są wśród nich zwierzęta pożyteczne i 

szkodniki. Do poniższej tabeli wpisz nazwy poznanych mieszkańców lasu. 

 SSAKI PTAKI GADY PŁAZY OWADY 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

 

Zadanie  

Czy znasz drzewa? Podpisz je.  

  

  

Apella Apella 

Apella Apella 



  

Źródło:http://www.RazvitieRebenka.com 

 

Zadanie  

Na podstawie zdobytej wiedzy oraz fragmentu artykułu odpowiedz na 

pytanie: Dlaczego warto dbać o lasy? Wnioski zapisz poniżej. 

(…) Las to zielone płuca Ziemi. Niestety coraz częściej lasy są niszczone przez pożary, a 

także z powodu ludzkiej działalności. Drzewa giną ponieważ zabijają je kwaśne deszcze i 

różnego rodzaju odpady przemysłowe. Rozwój cywilizacji i przemysłu sprawia, że przyroda 

powoli umiera (…). Dlaczego powinniśmy dbać o las? Nie na darmo mówi się, że las to 

zielone płuca przyrody. Las dostarcza nam potrzebnego do życia tlenu, pochłaniając z 

atmosfery wszystkie szkodliwe zanieczyszczenia. Można powiedzieć, że las jest pewnego 

rodzaju fabryką, w końcu produkuje dla człowieka drewno, które jest nam potrzebne i 

wykorzystywane do budowy domów i wielu przedmiotów codziennego użytku. Jednak ta 

„fabryka” w przeciwieństwie do innych jest fabryką naturalną, która zamiast zanieczyszczać 

naszą planetę, chroni ją i dostarcza jej cenny tlen. Często niestety nie doceniamy tego, 

masowo wycinamy drzewa i nie szanujemy papieru. Las jest również domem i naturalnym 

środowiskiem dla licznych gatunków zwierząt. Niszcząc las pozbawiamy tak naprawdę 

zwierzęta ich domu. W lesie rosną też grzyby i owoce, niektóre z nich mają cenne 

właściwości zdrowotne. Las to także miejsce idealne na spacer i odpoczynek. Czy jest coś 

przyjemniejszego niż spacer pośród drzew i przyrody, gdzie panuje cisza i spokój. Można 

tutaj odpocząć, pooddychać świeżym powietrzem, uspokoić się i posłuchać pięknego śpiewu 

ptaków. Spacer po lesie doskonale wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. W lesie 

dotleniamy swoje płuca, wyciszamy się i relaksujemy (…). 

Źródło: http://www.artykul.com.pl/dlaczego-warto-dbac-o-lasy/ 
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