
 

  

Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas IV - VII  

szkoły podstawowej. 

Temat: Poznajemy Puszczę. Zima. 

Cele główne:   

 wzrost wiedzy uczniów na temat Puszczy Białowieskiej i jej  bogatej różnorodności biologicznej; 

 zapoznanie z procesami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie w danej porze roku – zima; 

 bezpośredni kontakt z przyrodą;  rozbudzenie zainteresowani i rozwijanie spostrzegawczości   

w czasie obcowania z przyrodą; 

 zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa w czasie przebywania w lesie.  

Cele szczegółowe:  

Uczeń potrafi:  

 wskazać  położenie Puszczy Białowieskiej; 

 wyjaśnić różnice między Puszczą Białowieską a typowym lasem gospodarczym; 

 wyjaśnić jak jest zarządzana Puszcza Białowieska, jaki ma obszar, czym jest oddział leśny  

w Puszczy Białowieskiej; 

 wymienić najważniejsze gatunki drzew naturalnie  występujących w Puszczy Białowieskiej; 

 objaśnić jakie procesy zachodzą w przyrodzie zimą: jak się zachowują zwierzęta i jak rośliny 

spędzają zimę; 

 zachowywać się w lesie w bezpieczny sposób i wie, jak postąpić, gdy spotka w lesie dzikie 

zwierzę; 

 dostrzec i rozpoznać najbardziej charakterystyczne i widoczne ślady i tropy zwierząt. 

Metody pracy:  

 rozmowa kierowana; 

 zajęcia z kartami pracy, praca z tekstem, zadania i ćwiczenia; 

 obserwacje terenowe. 

Formy pracy: zbiorowa,  indywidualna, grupowa. 



 

  

Pomoce dydaktyczne: mapa Puszczy Białowieskiej, karty pracy, ilustracje wybranych gatunków 

zwierząt i roślin, ilustracje tropów zwierząt, przybory do pisania,  tablica, kreda. 

Czas trwania zajęć: 1 godz. + 3 godz. w terenie. 

Przebieg zajęć:    

 sprawy organizacyjne; 

 wprowadzenie do tematu: co to jest las?; 

 rozmowa kierowana, czym się różni las gospodarczy od lasu pierwotnego, jakim lasem jest 

Puszcza Białowieska; 

 wiadomości o Puszczy Białowieskiej: położenie, obszar , zarządzanie,  podział puszczy  

na oddziały leśne  - uczniowie pracują z mapami Puszczy Białowieskiej, z tekstem, uzupełniają 

zadania w kartach pracy; 

 uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew występujące Puszczy Białowieskiej, starają się 

samodzielnie wymienić jak najwięcej gatunków oraz poznają nowe, mniej pospolite; 

 co się zimą dzieje w puszczy?;  

 zadania w kartach pracy. 

Zajęcia terenowe:  

 bezpieczne zachowanie w lesie; 

 jak powinniśmy się zachowywać, a czego nie wolno robić;  

 jak się zachować, gdy spotkamy dzikie zwierzę; 

 uczniowie korzystając z kart pracy starają się zaobserwować zapisane wcześniej cechy Puszczy 

Białowieskiej; 

 zabawa w tropicieli - uczniowie  próbują dostrzec ślady i tropy zwierząt na trasie wędrówki; 

 uczniowie poznają podstawowe zbiorowiska leśne, uczą się rozpoznawać gatunki drzew zimą, 

gdy na drzewach nie ma liści.  

Podsumowanie:  

Prowadzący dokonuje podsumowania zajęć sprawdzając wiedzę uczniów zachęcając do wymienienia 

najważniejszych cech Puszczy Białowieskiej  „od A do Z”.  

 

 


