
Scenariusz zajęć dla klasy III – wycieczka do lasu. 
(oprac. Urszula Silarska – PSP w Lewinie Brzeskim) 

 
 
 
Cele zajęć: 
Wiadomości: 

- znajomość poszczególnych warstw lasu 
- znaczenie ściółki dla życia roślin leśnych 
- zapoznanie ucz. z rodzajami lasów w Polsce 
- rozumienie pojęć: ściółka, próchnica, runo, podszyt 

zapoznanie z przykładami łańcuchów pokarmowych w środowisku 
leśnym                                       

- znajomość podstawowych zasad ochrony  lasu   
 
Umiejętności: 

- rozpoznawanie poszczególnych warstw lasu oraz ich mieszkańców 
- określanie warunków niezbędnych do życia roślin leśnych 
- rozpoznawanie lasów ze względu na rodzaj rosnących tam drzew 
- wyjaśnianie pojęć: ściółka, próchnica, runo, podszyt 
- tworzenie łańcucha pokarmowego 
- wyjaśnianie znaczenia podstawowych zasad ochrony środowiska 

leśnego      
 
Postawy: 
- świadomość konieczności ochrony środowiska leśnego pod względem  

przyrodniczym i gospodarczym. 
 
Metody: obserwacyjna, pogadanka 
 
Formy pracy:  grupowa, i indywidualna 
 
Środki dydaktyczne: 
              naturalne środowisko, karta pracy dla każdej grupy, koce, zagadki,  
                ilustracje  roślin i zwierząt, schematy łańcuchów pokarmowych. 
                 



Tok lekcji: 
  
Faza wprowadzająca: 
  
1. Przypomnienie wiadomości dotyczących warunków  życia zwierząt w  lesie. 

(Rozwiązanie zagadek: 
Sosnowy, dębowy, stary lub młody.  
Rosną w nim grzyby, rosną jagody.  

(las) 
Co to za ptak na sośnie dziobem 
stuka i puka? Czy może on szkodnika 
pod korą drzewa szuka? 
              (dzięcioł) 
Ma puszyste, rude futro, zręcznie umie 
Gąskę schwytać. I umyka w las prędziutko, 
Tylko miga ruda kita!) 

(lis)- 
Jakie zwierzęta zamieszkują lasy?  

-   Co to są ptaki i ssaki? 
-   Od czego zależą warunki życia w lesie? 

 
2. Rośliny występujące w lesie. (Obserwacja otoczenia leśnego) 

-   Jakie rośliny występują w lesie? 
U: drzewa, krzewy, grzyby, jagody, borówki, jeżyny 
-   Jakie drzewa i krzewy rosną w  lesie? 
U: drzewa: brzoza, dąb, sosna, jodła, buk, świerk; 

   krzewy: jałowiec, jeżyny, maliny, bez czarny. 
-   Co rośnie najniżej – przy ziemi? 
U: grzyby, poziomki, jagody, mech. 
 

Faza realizacyjna: 
 

3. Warstwowa budowa lasu. 
-   Ile warstw możemy wyróżnić w lesie? 
U: trzy warstwy (piętra) lasu: najniższa, średnia i najwyższa. 

Uczniowie nazywają te warstwy z pomocą nauczyciela. 
  I runo 
 II podszyt 
III drzewa 

- Jaka roślinność tworzy poszczególne warstwy? 
U: grzyby, mchy, krzewy, wysokie drzewa. 
 
Zadanie: Każda grupa zaznacza na rysunku w karcie pracy nazwy i rośliny 

                    poszczególnych warstw. 

              



4. Propozycja zabawy w chowanego. 
 
5. Współzależność występująca pomiędzy warstwami. 

-   Czy drzewa i podszyt są zależne od runa? 
U: zniszczone runo powoduje niszczenie, usychanie drzew i podszytu. 
- Czy runo uzależnione jest od drzew i podszytu? 

(Wycinanie i usychanie drzew powoduje wyparowywanie wody z runa, 
mchu – runo usycha). 

 
6. Wyjaśnienie znaczenia słów „ ściółka” i „próchnica”. 

-   Co nazywamy ściółką? 
U: są to zeschnięte liście, trawy, gałązki, martwe owady 
- Co to jest próchnica? 
U:  to zgniła ściółka. 
- Jakie jest znaczenie próchnicy dla lasu? 
U:  użyźnia i wzbogaca glebę, gromadzi wodę, utrzymuje ziemię w wilgoci,  

          dostarcza roślinom potrzebnych składników. 
   
    Zadanie: Każda grupa zapisuje  w karcie pracy cztery składniki, z których  
                    powstaje ściółka leśna, oraz wpisuje zakończenie podanego zdania. 
 
7. Podział lasów  ze względu na rodzaj rosnących tam drzew. Przejście na  
    polanę leśną –(dalszy ciąg zajęć)        

- Jak nazywamy lasy, w których jest przewaga drzew iglastych? 
U:  iglaste, czyli bory.  
- Jaką nazwę mają lasy z przewagą drzew liściastych? 
U:  liściaste, czyli grondy. 
- Jakie lasy nazywamy mieszanymi? 
U:  takie, w których jest równa ilość drzew iglastych i liściastych. 
 

    Zadanie: Każda grupa na podstawie podanych nazw drzew  określa i  
                    zapisuje do jakich rodzajów lasów one należą. 
 
8. Propozycja zabawy w naśladowanie odgłosów zwierząt leśnych. 
 
9. Życie roślin i zwierząt leśnych. 

- Jak zdobywają pokarm rośliny i zwierzęta? 
U:  rośliny same pobierają pokarm z gleby w postaci wody; 
      zwierzęta zjadają rośliny lub inne zwierzęta. 
- Które zwierzęta żywią się roślinami i jak je nazywamy? 
U:  sarna, zając, wiewiórka, kornik – to zwierzęta  roślinożerne. 
- Które żywią się mięsem i jak je nazywamy? 
U:  wilk, lis, jastrząb, kuna – to zwierzęta mięsożerne. 
 
 



Zadanie: Każda grupa wpisuje w tabelkę przedstawicieli zwierząt 
                 roślinożernych i mięsożernych.  

 
10.  Łańcuch zależności pokarmowych. 

- Jaka jest zależność pomiędzy poszczególnymi organizmami? 
(N.- pokazuje na planszy schematy łańcuchów pokarmowych) 
 trawa – sarna – wilk  

    U:  sarna zjada trawę, wilk sarnę; 
      orzech – wiewiórka – kuna 
U:   wiewiórka zjada orzechy, kuna wiewiórkę.   

 
    Zadanie: Każda grupa tworzy prawidłowy łańcuch pokarmowy za pomocą  
                    strzałek – karta pracy. 
 

11. Znajomość podstawowych zasad ochrony lasu. 
- W jaki sposób możemy przyczynić się do  ochrony lasu? 

(Uczniowie wymieniają prace, które mogą wykonywać samodzielnie lub 
pod kontrolą leśnika): 
-   sadzenie i pielęgnacja małych drzew, 
-   porządkowanie lasu (zbieranie śmieci, puszek, torebek foliowych,        

         słoików), 
-   dokarmianie zwierząt. 

- Dlaczego w Polsce i na świecie giną lasy? 
(Uczniowie wymieniają negatywne i niszczycielskie oddziaływanie 
człowieka): 
-    nieplanowane wycinanie drzew, 

          -    zabijanie zwierząt, 
      -    pożary, 
      -    powodzie 
      -    stosowanie trucizn owadobójczych. 

 
Faza podsumowująca: 
 
Na podstawie zebranych wiadomości w kartach pracy  przedstawiciele  
poszczególnych grup odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania: 

- Jakie warstwy wyróżniamy w lesie? 
- Jakie rośliny w nich występują? 
- Co to jest ściółka i próchnica?  
- Jakie rodzaje lasów występują w Polsce? 
- Jakie znasz zwierzęta roślinożerne i mięsożerne? 
- W jaki sposób chronimy las?     
 
Zadanie: Każda grupa rozwiązuje krzyżówkę, której hasło brzmi 
 

                                       „ SZANUJ LAS” 



KARTA  PRACY – wycieczka do lasu. 
 
 
 
GRUPA NR ......... 
NAZWISKA I IMIONA UCZNIÓW: 
1.  ............................................................           4.  ................................................ 
 
2.  ............................................................            5.  ............................................... 
 
3.  ............................................................             6.  .............................................. 
 
 
1. Zaznacz na rysunku nazwy i rośliny poszczególnych warstw lasu. 
 
                                                           warstwy                    rośliny 
 
                                                               

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

                                                   ......................................................................... 
 
 
2. Ściółka powstaje z: 
 
a) ...................................... 
 
b) ...................................... 
 
c) ....................................... 
 
d) ....................................... 
 
-Próchnicą nazywamy ...................................................................  .             
 
  3. Określanie rodzajów lasu. 



 
a) Limba, świerk, modrzew -  ............................................................ 

 
b) Jodła, dąb, sosna, wierzba- ............................................................. 

 
c) Klon, topola, brzoza  -        .............................................................. 

 
 

4. Przedstawiciele zwierząt roślinożernych i mięsożernych. 
 
 

             
        Zwierzęta roślinożerne 

             
           Zwierzęta mięsożerne 

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

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

 
 
 
5. Tworzenie łańcuchów pokarmowych. 
 
 
                   dzięcioł                                                   zając 
 
   
    świerk                     kornik                      lis                        trawa 
 
 
                                                  
                                                     jeż 
 
                            
                              mrówka                    poziomka 
6. Rozwiązanie krzyżówki. 
 
 



          
        

       
     
   B    R    U    D    N         I    C     A 

 

     
      

 

        
        

 

 
 

1) Jedno z drzew  iglastych w górach zwane limbą. 
2) Owoc leśny. 
3) Smerf, który zawsze mówi „nie cierpię” . 
4) Najniższa warstwa lasu.  
5) Szkodnik leśny.  
6) Lasy półkuli północnej  odporne na niskie temperatury.  
7) Grzyb jadalny.  
8) Jeden z rodzajów lasów.  
9) Kosmata, kwitnie wiosną na leśnej polanie.  
 
                          

                                                                                   
 


