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Konkurs Ucz się z Klimatem
Przekazujemy Państwu 25 scenariuszy zajęć lekcyjnych, które zostały 
nagrodzone w w konkursie Ucz się z klimatem, zorganizowanym w ramach 
programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Święto Drzewa. 

Scenariusze przygotowali nauczyciele i metodycy różnych typów placówek 
oświatowych. To bardzo ciekawe pomysły na prowadzenie zajęć lekcyjnych, 
a także pozalekcyjnych na temat roli drzew w ekosystemach i ochronie 
klimatu. Wiele spośród scenariuszy można wykorzystać zarówno na lekcjach 
języka polskiego, jak i biologii, czy nawet matematyki, a także na zajęciach 
terenowych. Scenariusze zostały podzielone, ze względu na przedział wiekowy, 
na 5 części: dla przedszkola, dla klas I – III szkoły podstawowej, klas IV – VI szkoły 
podstawowej, dla gimnazjum i dla szkoły ponadgimnazjalnej. 

Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu w atrakcyjny sposób przybliżyć 
dzieciom i młodzieży rolę i znaczenie drzew w naszym życiu, zarówno tych 
pojedynczych w dużych skupiskach miejskich, jak i całych obszarów leśnych. 
Równocześnie będzie to dobrą okazją do poruszania niełatwych problemów 
ochrony środowiska i konieczności adaptacji do zmian klimatycznych na całym 
świecie, a więc także w naszym kraju.

Święto Drzewa jest programem Klubu Gaja realizowanym już od 10 lat. Jego 
celem jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Programem zachęcamy także 
do wzbogacenia nauki konkretnymi działaniami, takimi jak sadzenie i ochrona 
drzew, które bardzo skutecznie pomagają zmniejszać skutki zmian klimatu na 
Ziemi.  Jednocześnie są to działania na tyle proste, że można je zorganizować 
w każdej miejscowości z udziałem nie tylko uczniów, ale także wielu innych 
przedstawicieli lokalnego życia społecznego, do czego gorąco Państwa zachęcamy. 

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach

Klub Gaja to polska, nowoczesna 

organizacja ekologiczna, która buduje 

Pokolenie Eko XXI wieku.

www.klubgaja.pl

www.facebook.com/Klub.Gaja
www.facebook.com/Swieto.Drzewa



Czy masz wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych?  

Autor: Teresa Supernak, Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
im. M. Poleskiego w Rokitnie  

I. Czas trwania zaj : 45 min 

II. Cele zaj : 

• u wiadomienie uczniom, e mamy wpływ na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych 

• kształtowanie u uczniów i członków ich rodzin pozytywnych nawyków  
w zakresie codziennego oszcz dzania energii 

III. Metody pracy:  

• praktyczna 
• aktywizuj ca 
• eksponuj ca 
• podaj ca 
• ogl dowa 
• metoda projektu (projekt badawczy, jednorodny, 2-tygodniowy, ukierunkowany 

na zdobycie wiedzy i umiej tno ci)  

IV. Przebieg zaj : 

1.  Przeprowadzenie lekcji poprzedza praca indywidualna uczniów polegaj ca na 
prowadzeniu dzienniczka oszcz dzania energii przez 10 dni. Dzie  wcze niej, przed 
planowan  lekcj  mo na przygotowa  symulacj . Nauczyciel z uczniami ustala 6 
gazów zanieczyszczaj cych nasze rodowisko. Rozdaje uczniom balony i markery. 
Po nadmuchaniu balonów uczniowie opisuj  je i przyczepiaj  do globusa. 

2. Nauczyciel zapisuje temat lekcji. Na biurku stawia globus z balonami, czyli model 
symulacyjny. Wybrany ucze  zapisuje pod tematem lekcji nazwy gazów, korzystaj c 
z modelu symulacyjnego: dwutlenek w gla, tlenek w gla, tlenek azotu i dwutlenek 
azotu, metan, freon, dwutlenek siarki. 

3. Nauczyciel proponuje uczniom zabaw  dydaktyczn Jakim jestem gazem? Ma 
przygotowane karteczki z krótkim opisem danego gazu. 

4. Nauczyciel zadaje pytanie Jakie s ródła i skutki zanieczyszczenia powietrza 
gazami, które poznali cie? Uczniowie wymieniaj  i zapisuj  w zeszytach: transport, 
przemysł – elektrownie, kominy domów, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog, 
kwa ne deszcze.  
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5. Pogadanka nauczyciela na temat efektu cieplarnianego i dziury ozonowej, 
wzbogacona o pokaz plansz przedstawiaj cych niepo dane zjawiska w rodowisku. 
Pogadanka odpowiada na nast puj ce pytania: 

• Jakie gazy wywołuj  dane zjawisko? 
• Na czym ono polega? 
• Jakie s  ujemne skutki dla rodowiska? 

Uczniowie wł czaj  si  do rozmowy. 

6. Nauczyciel: Nasz  w drówk  po sposobach prostego ratowania klimatu na własn
r k  zacz li my od nauki oszcz dzania energii elektrycznej. Nadszedł czas 
prezentacji projektu. 
Uczniowie dokonuj  prezentacji, na podstawie uzupełnionych dzienniczków 
oszcz dzania energii, w formie krótkich wypowiedzi ustnych. 

7. Nauczyciel rozdaje uczniom schemat zmodyfikowanej ró y diagnostycznej z 
instrukcj . Nauczyciel przygotowuj c schemat ró y diagnostycznej wybiera cztery 
eko-rady warte rozpatrzenia i oceny w %. 
Uczniowie pracuj  w grupach (kontynuacja prezentacji projektu) - wykorzystuj  dane  
z dzienniczków i badaj  oszcz dzanie energii w najbli szym rodowisku (w ich 
domach) rozpatruj c tym razem wybrane eko-rady. Ka da grupa zastanawia si  nad 
ramionami najkrótszymi ró y i ustala przyczyn  ich ogranicze . Grupy proponuj
działania naprawcze, które maj  uwzgl dni  w yciu codziennym. 

8. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze znakiem ekologicznym umieszczanym na 
produktach, które nie zawieraj  freonów i dzi ki temu nie niszcz  warstwy ozonowej. 
Uczniowie wykonuj wiczenie - sprawdzaj  na przyniesionych dezodorantach, czy 
wyst puje na nich charakterystyczny znak. 

9. Nauczyciel na podsumowanie zadaje pytanie Czy Ty i Twoja rodzina macie wpływ 
na ograniczenie gazów cieplarnianych? Uzasadnij swoj  odpowied . Jeden lub 
dwóch uczniów udziela odpowiedzi. Nauczyciel prosi uczniów o zwi zły wniosek. 
Uczniowie proponuj  wnioski. Najlepsz  propozycj  zapisuj  w zeszytach. 

10. Nauczyciel zadaje pytanie Jakie s  przewidywane zmiany klimatyczne, je li  
w por  nie zadbamy o rodowisko? Proponuje uczniom gr  dydaktyczn Freon. 
Uczniowie przyst puj  do gry i dopiero po jej zako czeniu udzielaj  odpowiedzi na 
pytanie. 
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V. Pomoce 

Schemat ró y diagnostycznej 

DZIENNICZEK OSZCZ DZANIA ENERGII 

eko-rady 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 
1. Wył czaj wiatło w pomieszczeniach, 
w których nie przebywasz. 

          

2. Wył czaj urz dzenia, których nie 
u ywasz. 

          

3. Nie pozostawiaj urz dze  w trybie 
czuwania (stand-by). 

          

4. Wyci gaj z gniazdka ładowarki, np. do 
telefonu. 

          

5. W czajniku gotuj tylko tyle wody, ile 
potrzebujesz. 

          

6. Drzwi do lodówki, piekarnika otwieraj 
na krótko. 

          

7. Gotuj w niewielkiej ilo ci wody i pod 
przykryciem. 

          

8.Wył cz palnik kilka minut przed 
zako czeniem gotowania. 

          

9. Id  na spacer, zamiast ogl da
telewizor lub gra  na komputerze. 

          

10. Pojed  rowerem, poci giem, 
rodkiem komunikacji miejskiej zamiast 

samochodem. 
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       1karta   2 karta 
- Wraz ze wzrostem 
temperatury 
powietrza stopniej
lodowce 
- W niektórych 
krajach zbiory b d
znacznie gorsze, 

- Wiele akwenów 
słodkowodnych 
poło onych 
niedaleko wybrze a 
- Wiele miast na 
całym wiecie 
- W niektórych 
regionach zwi kszy 
si  ilo  opadów ( 
spowoduj  liczne 
powodzie), 
- Zatopieniu ulegnie 
znaczna cz
Holandii - 

- Du a cz
wschodniego 
wybrze a Stanów 
Zjednoczonych 
- Tereny rolnicze w 
dolinie Egiptu oraz 
w Bangladeszu 

i podniesie si
poziom oceanów. 

w innych- poprawi
si . 

zostanie zalanych 
słon  wod . 

zostanie 
zatopionych. 
a w innych klimat 
stanie si  bardziej 
suchy (rozpoczn
si  procesy 
pustynnienia). 
szczególnie poldery 
znajduj ce si
poni ej poziomu 
morza. 
znajdzie si  pod 
wod . 

znikn  pod wod . 

*** 

Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew  

Autor: Małgorzata Tabi , Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgorzelcu  

I. Czas trwania zaj : 45 min 

II. Cele zaj : 

• umiej tno  rozpoznawania pospolitych gatunków drzew 

• zapoznanie dzieci z rol  producentów w ekosystemie lasu 

• wzbudzenie podziwu i szacunku dla przyrody 

III. Metody pracy:  

• bezpo rednia obserwacja 
• pomiar 
• burza mózgów 
• dyskusja  
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IV. Przebieg zaj : 

1. Podanie tematu zaj  terenowych. Omówienie trasy i przypomnienie zasad 
bezpiecznego poruszania si  po drogach i w lesie. 
2.Podział klasy na grupy - uczniowie losuj  kolorowe kartoniki z nazw  gatunku 
drzewa. Nast puje losowy podział uczniów na grupy, co wpływa na lepsze wzajemne 
poznanie si  i integracj . 
3. Nauczyciel rozdaje poszczególnym grupom karty pracy i potrzebne materiały. 
4.Obja nia polecenia i zadania do wykonania zamieszczone na kartach pracy. 
5. Wyj cie w teren. 
6.Praca w grupach według instrukcji zawartych w kartach pracy. 
7. Powrót do klasy - opracowanie w grupach wyników pracy, dyskusja i pomoc 
nauczyciela. 

8. Prezentacja dokona  poszczególnych grup.

V. Pomoce 

• klucz do oznaczania ro lin
• kartki papieru
• kartoniki z etapami rozwoju drzewa
• klej
• ta ma miernicza

KARTA PRACY 
Imi  i nazwisko uczniów w grupie......................................... 
Badane drzewo..................................................................... 
Zad.1 
Znajd  swoje drzewo w ród innych wg klucza. Zbierz jego li cie, gał zki, nasiona lub 
owoce, szyszki. Narysuj swoje drzewo. 

Zad.2  
Wykonaj odcisk (przecierk ) kory drzewa. Przyłó  kartk  do pnia i bokiem kredki 
odwzoruj rysunek (faktur ) kory na papierze. 
Na kartce narysuj li  obserwowanego drzewa, zwró  uwag  na kształt li cia, 
unerwienie ( yłki) i ogonek li ciowy.  
To wiczenie wykonuje ka dy ucze . 

Zad. 3 
Zmierz obwód pnia swojego drzewa na wysoko ci 130 cm nad ziemi . Zapisz wynik. 
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Oszacuj wiek drzewa.  
W=1/2 (1/2 obwodu + 1/3 obwodu) 
W- redni wiek drzewa w latach 

Obwód drzew  .......................cm              Wiek.................lat 

Jaka jest wysoko  drzewa?                Jego wysoko  wynosi około................cm. 
Ile razy drzewo jest wy sze od Ciebie?.....................................

Zad.4 
 Ułó  w odpowiedniej kolejno ci rysunki etapów rozwoju drzewa, przyklej je. 

Jak szybko ro nie drzewo? Zmierz obwód i wysoko  kilku młodych drzewek w 
ró nym wieku. 
drzewko1…………………………………………drzewko2......................... 
drzewko 3 …………………………………………drzewko 4........................ 

Wniosek:......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

Zad.5 
Rozpoznaj wg klucza kilka innych ro lin w otoczeniu. Narysuj je i podpisz. 

Zad. 6 
Zastanów si  co si  dzieje ze spadaj cymi li mi? Kto zjada korniki? Co si  dzieje  z 
nasionami? Ułó  przykładowy ła cuch zale no ci pokarmowych. 

Zad.7  
Wykonajcie  prac  plastyczn  korzystaj c z zebranych materiałów w lesie zgodnie z 
Waszym pomysłem. 

*** 
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Wszystkie drzewa s  aptekami 

Autor: Małgorzata Rykowska, Szkoła Podstawowa nr 4 
im. W. Broniewskiego w Warszawie 

I. Czas trwania zaj :  45 min 

II. Cele zaj : 
• ucze zna rol  drzew w przyrodzie i konsekwencje ich niszczenia; podaje 

przykłady oddziaływania drzew na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka, 
podaje przykłady drzew iglastych i li ciastych rosn cych w najbli szym 
rodowisku

• ucze  dostrzega ró norodno  i bogactwo ro lin; walory współ ycia i sojuszu 
z przyrod , mo liwo  korzystania z pomocy drzew w ratowaniu zdrowia 
ludzkiego oraz  mo liwo  leczenia chorób przy pomocy drzew 

• ucze  rozpoznaje pospolite drzewa iglaste i li ciaste, opisuje 
charakterystyczne cechy budowy prezentowanych ro lin, korzysta z ró nych 
materiałów ródłowych;  formuje s dy i opinie oraz dyskutuje 

• ucze  przeprowadza obserwacje i zapisuje ich wynik, wykonuje proste 
do wiadczenia, ilustruje znaczenie ro lin; potrafi zaplanowa  wła ciwe 
działania 

• ucze  ocenia wkład pracy w lekcj  swój i innych uczniów; rozwija samodzielne 
my lenie, kreatywno , poszukuje informacji z ró nych ródeł oraz formułuje 
prawa wzajemnego współ ycia i powi zania człowieka ze wiatem przyrody 

III. Metody pracy:  

• pogadanka 
• obserwacja 
• do wiadczenie 

IV. Przebieg zaj : 

1. Nauczyciel prezentuje uczniom 3 złote medale, które nale y przyzna
rekordzistom w ród organizmów ywych w kategoriach: 

• dla najwi kszej istoty wszechczasów jaka kiedykolwiek yła na Ziemi 
• dla najwi kszej istoty yj cej obecnie na Ziemi 
• dla najstarszej istoty ywej na Ziemi (długowiecznej) 

Prosi uczniów o wytypowanie swoich faworytów i ocen  propozycji. Nauczyciel 
kieruje swobodn  wypowiedzi  uczniów, którzy dochodz  do wniosku, e 3 medale 
otrzymuje jeden organizm  najwi kszy producent – drzewo. 
Uczniowie wspólnie z nauczycielem przyznaj  kolejne medale trzykrotnemu 
medali cie.  
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• dla najwy szej istoty ywej na Ziemi 
• dla najwi kszego producenta na Ziemi 

Nast puje zapoznanie uczniów z tematem lekcji i formami pracy oraz podział 
uczniów na kilkuosobowe zespoły.  

2.  Swobodna wypowied  uczniów na postawione przez nauczyciela pytania:  
• Czym jest dla nas drzewo? 
• Czy ludzie kochaj  drzewa? 
• Czy zastanawiaj  si  nad tym, e s  to te  istoty ywe, które razem z nami 

yj , maj  swoje wymagania, oddziaływaj  na nas, a my z kolei na nie? 

3. Nauczyciel zapisuje na tablicy schemat powi zania człowieka ze wiatem przyrody 
i prosi uczniów o komentarz poparty przykładami z własnych obserwacji. Swobodna 
wypowied  uczniów na temat oddziaływa  w przyrodzie, praw wzajemnego 
współ ycia. Nauczyciel prosi o sformułowanie wniosków na podstawie swobodnej 
wypowiedzi całego zespołu klasowego. 

Wnioski: 
• drzewo oddziałuje na rodowisko przyrodnicze, w którym yje człowiek 
• drzewo ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka 
• człowiek wpływa po rednio i bezpo rednio na stan zdrowotny drzew 

4. Praca w grupach: rola drzew w rodowisku ycia człowieka dla utrzymania 
czysto ci powietrza.   

• Nauczyciel rozdaje zespołom kart  pracy Drzewo - zielony filtr atmosfery. 
Zadaniem uczniów jest uzupełnienie rysunku oraz jego pokolorowanie.  
W wolne miejsca oznaczone kołem uczniowie wpisuj  informacje dotycz ce 
roli drzew w rodowisku ycia człowieka.  Prace uczniów zostan
wykorzystane do przygotowania wystawy w szkole. 

• Zadanie dla uczniów. Jak  rol  pełni  drzewa dla utrzymania czysto ci 
powietrza? 
Po wykonaniu zadania wszystkie grupy prezentuj  swoj  prac . W trakcie 

 prezentacji uczniowie mog  zadawa  pytania, uzupełnia  wypowiedzi i 
 dyskutowa . 

5. Sposoby oddziaływania drzew na ludzkie zdrowie. 

Nauczyciel kieruje uwag  uczniów na uzdrawiaj c  sił  drzew pytaj c: Dlaczego im 
wi cej drzew wokół nas tym czujemy si  zdrowsi fizycznie i psychicznie, tym lepiej 
mo emy wypoczywa , wyciszy  si  wewn trznie, odzyska  rado  i optymizm? 
Przykładowe odpowiedzi uczniów: 

 dotleniaj  organizm 
 s ywymi zaporami dla wszystkich ska e  atakuj cych nasze organizmy 
 zatrzymuj  na sobie wielkie ilo ci pyłów i sadz spalinowych znajduj cych si   

w powietrzu 
 niszcz  bakterie, grzyby chorobotwórcze lub hamuj  ich rozprzestrzenianie  
 nawil aj  nasze drogi oddechowe 
 oczyszczaj  organizm 
 poprawiaj  funkcjonowanie organizmu 
 regeneruj  cały organizm drog  swych biopr dów 
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 lecz  nasz organizm  
 stanowi  odpoczynek dla oczu 
 tłumi  hałas 
 neutralizuj  promieniowanie radioaktywne i w pewnej mierze promieniowanie 

rakotwórcze 
 wpływaj  koj co na ludzk  psychik   

Sposoby oddziaływania na  ludzk  psychik . 
Przykładowe odpowiedzi uczniów: 

 zdobi  otoczenie 
 s  miejscem odpoczynku, wyciszenia 
 pozwalaj  odzyska  rado  i optymizm 
 pobudzaj  lub wyciszaj   
 poprawiaj  nastrój 

6. Uzdrawiaj ca siła drzew. 
Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów,  przekazuje informacje na temat: 

 wydzielania ujemnych jonów przez drzewa 
 fitoncydów - naturalnych substancji wydzielanych przez drzewa, dzi ki którym 

przestrze  wokół nich jest wolna od bakterii, grzybów i pierwotniaków  
 bioenergii uwalnianej przez drzewa 

7. Drzewo lekarzem ciała i duszy. 
Nauczyciel rozdaje uczniom kart  pracy Zielony przyjacielu dzi kuj  za …  Uczniowie 
uzupełniaj  kart , wykorzystuj c zdobyt  wcze niej wiedz . 
Po wykonaniu zadania wszystkie grupy prezentuj  swoj  prac  w trakcie, której  
mog  pyta , uzupełnia  wypowiedzi i dyskutowa . 

8. Obserwacja i do wiadczenie. 
• Nauczyciel prezentuje sadzonki ró nych drzew. Uczniowie rozpoznaj  te 

gatunki, rozmieszczaj c karteczki z dan  nazw . Nast pnie poznaj  ro liny za 
pomoc  zmysłów: dotyku, wzroku, w chu. Dziel  si  swoimi spostrze eniami.     

• Nauczyciel rozdaje zespołom ponumerowane chusteczki higieniczne 
spryskanych olejkami eterycznymi, np. sosnowym, wierkowym, jodłowym, 
lipowym. Zadaniem uczniów jest dopasowanie nazwy drzewa do zapachu.  
W tym celu w kopercie nale y przygotowa  zestaw karteczek z nazwami 
drzew. Uczniowie mog  wybra  najładniejszy, ich zdaniem, zapach oraz 
pozna  jego wpływ na zdrowie człowieka, korzystaj c z ulotki doł czonej do 
olejku eterycznego. 

9. Pozwólmy y  drzewom. 
• Nauczyciel informuje uczniów o tym, e drzewa potrzebuj  sprzymierze ców. 

Nie zawsze mo na obroni  du e drzewo, ale zawsze mo na znale  miejsce 
do zasadzenia nowego drzewka. Zach ca uczniów do przygotowania 
sadzonek z nasion lub p dów oraz pó niejszej opieki nad sadzonkami. 
Przypomina zasad : To, czemu sami damy ycie, przestaje by  niczyje, 
anonimowe, oboj tne.  

• Nauczyciel prezentuje uczniom schemat szkolnego wzoru na zdrow
atmosfer SOS dla klimatu prosz c o jego rozszyfrowanie. (Sadz  - Opiekuj
si  - Segreguj  odpady.) 
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10. Ocena wkładu pracy uczniów. Przygotowanie wystawy prac. 

V. Pomoce 

• plansze drzew iglastych i li ciastych, przewodniki, atlasy 
• ywe okazy: sadzonki drzew, kora, igły, szyszki  
• karty pracy  
• koperta z nazwami gatunkowymi drzew 
• olejki eteryczne 
• medale - oryginalne medale sportowe lub wykonane z papieru, gipsu czy masy 

solnej 

*** 

Le na przygoda 

 Autor: Gra yna Zarychta, Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Budryka w Gliwicach 

I. Czas trwania zaj :  90 min 

II. Cele zaj : 

• u wiadomienie uczniom ogromnej ró norodno ci szaty ro linnej lasu ze 
szczególnym uwzgl dnieniem gatunków drzew w nim rosn cych, znaczenia 
lasów dla człowieka i przyrody oraz  konieczno ci ich ochrony 

• bli sze zapoznanie uczniów ze zło ono ci  poj cia las oraz rodzajami lasów 

• podanie ogólnej charakterystyki poszczególnych pi ter ro linno ci w lesie  
i organizmów je zamieszkuj cych 

• rozpoznawanie ro lin le nych i rysowanie kopii kory drzew w celu ich 
identyfikacji 

• u wiadomienie uczniom wzajemnych zale no ci i powi za  wyst puj cych  
w ekosystemie le nym 

III. Metody pracy:  

• lekcja w terenie 
• praca w zespołach 4-5 osobowych 
• praca zbiorowa 
• praca indywidualna 
• pogadanka 
• praca z materiałami ródłowymi (przewodniki, atlasy ro lin) 
• praca z tekstem 
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IV. Przebieg zaj : 

1. Przypomnienie zasad zachowania si  w lesie i wyja nienie zasad pracy w terenie. 
Podział klasy na zespoły i przypomnienie zasad pracy w grupie. Przydzielenie 
materiałów dydaktycznych i kart pracy.  

2. Poszczególne grupy otrzymuj  instrukcje do pracy. Po zapoznaniu si  z nimi 
przyst puj  do analizy materiałów, a nast pnie planuj  kolejne czynno ci. Ka da  
z grup przyst puje do wykonywania zada . Sposoby rozwi zania problemu wpisuj
do kart pracy. 

3. Przedstawiciele poszczególnych grup prezentuj  efekty pracy  grupy. 

4. Uczniowie zastanawiaj  si  nad prac  grupy i wyra aj  swoj  opini . 

V. Pomoce 

• karty pracy 
• przewodniki, atlasy ro lin le nych 
• przybory do pisania i rysowania 
• karteczki samoprzylepne 
• lupy 

Karta pracy nr 1 

Le ne ludki 

Imiona  i nazwiska uczniów:…………………………………………………………….

Zadanie 1. 

W odpowiednie miejsca na rysunku wypiszcie skojarzenia zwi zane ze słowem las,  
a nast pnie sformułujcie wyja nienie tego poj cia. 
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Zadanie 2. 

Rozejrzyjcie si  wokoło i zwró cie uwag  na li cie drzew rosn cych wokół was. Na 
podstawie obserwacji okre lcie typ lasu w jakim si  znajdujecie, podkre laj c 
wła ciwe zdanie.  

li cie s  w postaci igieł      las iglasty 

li cie s  płaskie, maj  ró ne kształty i wielko ci, 
ale nie s  igłami      las li ciasty 

li cie niektórych drzew s  w postaci igieł,  
a innych maj  zró nicowane kształty   las mieszany 

Jaki rodzaj lasu wyst puje  w miejscu waszych obserwacji ? 

Zadanie 3 

Wybierzcie kilka przykładów ró nych drzew  rosn cych wokół was (li ciastych  
i iglastych). Za pomoc  lupy obejrzyjcie dokładnie ich li cie ( igły to li cie drzew 
iglastych). 

Ka dy li  stanowi osobn  fabryk  pokarmu dla ro liny. To wła nie w nim zachodzi 
proces fotosyntezy w wyniku którego w ro linie produkowane s  substancje 
pokarmowe niezb dne jej do ycia. Jednym z produktów tego procesu jest bardzo 
wa ny  dla nas ludzi – yciodajny tlen. Dlatego lasy nazywane s   zielonymi płucami
Ziemi. Wycinanie i niszczenie drzew mo e doprowadzi  w konsekwencji nawet do 
zagro enia ycia na naszej planecie. 

Opiszcie i narysujcie poni ej dwa wybrane przez was li cie, uwzgl dniaj c kształt ich  
blaszek, brzegi, wielko , grubo , rodzaj powierzchni. Wykorzystuj c przewodniki  
i atlasy ro lin, podajcie nazwy drzew, z których pochodz  zebrane przez was okazy. 

Li  nr 1 Li  nr 2

Nazwa drzewa ------------------------------      Nazwa drzewa------------------------------ 
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Karta pracy nr 2 

Le ni  tropiciele

Imiona  i nazwiska uczniów:……………………………………………………………. 

Zadanie 1. 

Wytyczcie kwadrat o boku około 20 metrów (teren wyznaczcie przez odliczenie 20 
du ych kroków). Dokonajcie obserwacji fragmentu lasu. Na podstawie tych 
obserwacji, nazwijcie poszczególne warstwy lasu, wykorzystuj c podan  rozsypank
wyrazow . 
runo            wysokie               podszyt          le ne                  drzewa 

Zadanie 2.  

Znajd cie po trzy przykłady ro lin nale cych do danej warstwy, a nast pnie na 
podstawie atlasu ro lin podajcie ich pełne nazwy wpisuj c do odpowiedniej rubryki 
tabeli. 

Warstwy lasu Przykłady ro lin Przykłady zwierz t

Zadanie 3. 

Zastanówcie si  jakie zwierz ta mog y  w ka dej z warstw lasu, a nast pnie 
podajcie po trzy przykłady takich zwierz t, wpisuj c je w odpowiednie miejsca  
w powy szej tabeli. 

Karta pracy nr 3 

 Le ni  badacze 
  

 Imiona  i nazwiska uczniów: …………………………………………………………. 

Zadanie 1. 

Zbierzcie po kilka okazów li ci drzew i krzewów znajduj cych si  wokół was. 
Przyjrzyjcie im si  dokładnie, a nast pnie za pomoc  przewodników i atlasów ro lin, 
podajcie nazwy zebranych okazów. 
Na spodniej stronie blaszki li ciowej przyklejcie karteczki z nazw  drzewa lub 
krzewu. 
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Zadanie 2. 

Ka de drzewo ma inn  kor . Równie  po tym mo ecie je rozpozna . 

Za pomoc  kredki wiecowej skopiujcie na pust  kartk  papieru wzór kory dwóch 
wybranych przez was gatunków drzew, a nast pnie narysujcie je poni ej. 

  
Karta pracy nr 4 

Le ni obserwatorzy 

Imiona i nazwiska uczniów:……………………………………………………………

Zadanie 1. 

Przyjrzyjcie si  sylwetkom drzew rosn cych w lesie. Wiecie, e wygl d drzewa 
zale y od miejsca w którym ro nie. 
Napiszcie pod rysunkami, gdzie rosn  te drzewa. Co spowodowało ró nice w ich  
wygl dzie? 

           

Zadanie 2. 

Z podanych czynników rodowiska podkre lcie te, które waszym zdaniem maj
najwi kszy wpływ na ycie ro lin w lesie. Zastanówcie si  i dopiszcie jeszcze swoje. 

   nasłonecznienie          temperatura       woda           mgła                             

   ukształtowanie terenu                      ci nienie atmosferyczne          

Zadanie 3. 

yj ce w lesie organizmy w ró ny sposób zdobywaj  pokarm. 
Wszystkie ro liny same potrafi  produkowa  sobie po ywienie, dlatego nazywamy je 
producentami. Zwierz ta ywi  si  pokarmem pochodzenia ro linnego lub 
zwierz cego, dlatego nazywamy je konsumentami. 
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W lesie yj  równie  organizmy  ( bakterie, grzyby), które rozkładaj  martwe szcz tki 
innych organizmów. S  to reducenci. 
Ro liny i zwierz ta zamieszkuj ce ró ne rodowiska ( w tym le ne ) powi zane s
wzajemnymi zale no ciami, które nazywamy zale no ciami pokarmowymi. 

Doko czcie ła cuchy zale no ci pokarmowych. Na zielono zamalujcie producentów, 
a na czerwono konsumentów. 

Kora sosny

Bakterie i grzyby

Kora sosnyKora sosnyKora sosny

Bakterie i grzyby

*** 

Od pogody do klimatu 

Autor: Sylwia Matczak, Publiczna Szkoła Podstawowa im K. Wojtyły w Kraszewie  

I. Czas trwania zaj :  45 min 

II. Cele zaj :
• ucze  wie co to jest pogoda i jakie s  jej składniki; co to jest klimat i wykres 

klimatyczny 
• ucze  umie wymieni  sposoby obserwacji i pomiaru poszczególnych 

składników pogody; wymieni  dwie cechy klimatu i obliczy redni
temperatur  powietrza 

• ucze  potrafi odczyta  z wykresu klimatycznego lub tabeli warto ci najwy sze 
i najni sze temperatury powietrza, najni sz  i najwy sz  sum  opadów; 
wskazuje korzy ci płyn ce z wpływu drzew na klimat 

III. Metody pracy:  

• pogadanka
• dyskusja
• pokaz
• do wiadczenie
• obserwacja
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IV. Przebieg zaj : 

1. Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji, pyta Od czego zale y pogoda?
Komentuje wypowiedzi uczniów i zapisuje je na tablicy. 

2. Nauczyciel prosi by na podstawie zapisu uczniowie wymienili składniki pogody  
i  sposoby obserwacji oraz sformułowali wniosek czym jest pogoda. Uczniowie 
wymieniaj  składniki pogody i  sposoby ich obserwacji; zapisuj  je w zeszycie oraz 
formułuj  wniosek. Zapisuj  definicj  pogody w zeszycie. 

3. Nauczyciel nawi zuje do klimatu i wyja nia czym jest i jakie s  jego cechy. Poleca 
uczniom przeanalizowa  wykres z podr cznika i obliczy redni  temperatury i 
opadów. Prosi by uczniowie dokonali porównania wyników. Uczniowie analizuj
wykresy i przy pomocy nauczyciela, obliczaj rednie, działanie zapisuj  w zeszycie. 
Porównuj  wyniki z danymi z podr cznika. 

4. Nauczyciel poleca uczniom podzielenie si  na cztery grupy. Rozdaje karty pracy. 
Nawi zuje do dwóch głównych cech klimatu. Wyja nia pierwsze do wiadczenie i 
prosi by uczniowie przyst pili do działania, a wnioski wpisali w karty pracy. Wyja nia 
drugie do wiadczenie i  prosi by uczniowie przyst pili do działania, a wnioski wpisali 
w karty pracy. Wyja nia trzecie do wiadczenie i samodzielnie je przeprowadza. Prosi 
by uczniowie sformułowali wnioski  i wpisali w karty pracy. Uczniowie dziel  si  na 
grupy i przyst puj  do pierwszego do wiadczenia, a wnioski wpisuj  w karty pracy. 
Przyst puj  do drugiego do wiadczenia, a wnioski wpisuj  w karty pracy. Obserwuj
do wiadczenie nauczyciela, formułuj  wnioski i wpisuj  w karty pracy. 

Do wiadczenie 1
Do wiadczenie z moczark  kanadyjsk  – ro liny produkuj  tlen przeciwdziałaj cy 
gazom cieplarnianym. 
1. Przygotowa  słoik. 
2. Wla  wod  wodoci gow  i umie  gał zk  moczarki kanadyjskiej. 
3. Postawi  w odległo ci około 90 cm od wł czonej lampki. 
4. Obserwowa  wydostawanie si  p cherzyków powietrza – tlenu.

Do wiadczenie 2
Do wiadczenie z wydzielaniem pary wodnej – wody przez ro liny doniczkowe. 
1. Dzie  wcze niej przygotowa  ro liny nakładaj  na nie woreczki foliowe i 
zamykaj c je do  szczelnie.
2. Rozda  uczniom tak przygotowane ro liny.
3. Poleci  delikatne otwarcie woreczków i zaobserwowanie co osiadło na foli - woda. 

Do wiadczenie 3
Do wiadczenie z torfem wiadcz ce o tym, e ro liny chroni  gleb  i zapobiegaj
powodziom.
1. Wcze niej przygotowa  dwa jednakowe plastikowe pojemniki z nawierconymi 
otworami i dwa mniejsze pojemniki.
2. Pierwszy pojemnik napełni  ziemi , dobrze j  ugnie .
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3. Drugi pojemnik napełni  ziemi  do połowy, reszt  wypełni  torfem, równie
ugnie .
4. Postawi  pojemniki tak by były lekko nachylone, pod otworami postawi  mniejsze 
naczynia.
5. Nala  do konewki 1-2 litry wody i podla  torf, potem identyczn  ilo  wody wla  do 
ziemi.
6. Z pojemnika z torfem wypłynie mniej wody i b dzie on do  czysta, z pojemnika  
z ziemi  wypłynie wi cej wody zanieczyszczonej gleb .

5. Nauczyciel pyta uczniów w jaki sposób ro liny, głównie drzewa, wpływaj  na 
kształtowanie klimatu na Ziemi. Uczniowie odpowiadaj  na pytania nauczyciela i 
wspólnie formułuj  wnioski. Zapisuj  je w zeszycie. 

V. Pomoce 

Podr cznik Tajemnice przyrody do klasy VI, Wydawnictwo Nowa era
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Patronaty

Współpraca

Patronaty medialne

Dofinansowanie

Partner strategiczny 

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna, 
która buduje Pokolenie Eko XXI wieku.

www.klubgaja.pl

Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa 
Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej

10 lat Święta Drzewa

www.facebook.com/Klub.Gaja
www.facebook.com/Swieto.Drzewa


