
A 
Cel: praktyczne zapoznanie z głównymi gatunkami lasotwórczymi, u�wiadomienie zło�ono�ci i 

wzajemnych powi�za� organizmów w ekosystemie le�nym. 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa 

Potrzebne materiały: papier, ołówek, pudełko 

Czas trwania: 45 min  

Wst�p: zasady zachowania w lesie – wprowadzenie nauczyciela. Ta cz��� powinna odby� si� przy 
aktywnym udziale uczniów, którzy mog� odpowiada� na pytanie: „Jak (nie) nale�y zachowywa� si� 
w lesie?” Nauczyciel wysłuchuje odpowiedzi uczniów, koryguje odpowiedzi bł�dne a chwali postawy 
wła�ciwe. 
 

Zadaniem uczniów podczas w�drówki b�dzie stworzenie Kuferka Le�nych Skarbów. Niech znajdzie 

si� w nim wszystko co jest z lasem zwi�zane: eksponaty, rysunki, spisane przemy�lenia! 

 
Tre�ci na poszczególnych przystankach �cie�ki: 

1. Cykl �ycia lasu. [10 min] 
Nauczyciel opowiada uczniom o zmianach zachodz�cych w lesie i roli le�ników w powstawaniu 
nowych pokole� lasu: kontrolowanej wycince drzew, sadzeniu nowych, przyczynianiu si� do ich 
lepszego wzrostu. Wspomina o po�ytkach z lasu (np. drewno, owoce runa, grzyby, mo�liwo�� 
sp�dzania wolnego czasu, obserwowanie zwierz�t i ro�lin itd.). Uczniowie podaj� przykłady 
wykorzystania drewna w �yciu codziennym. 
Zadanie: Na pniu z widocznymi słojami szacuj� wiek drzewa. [5 min]. 
2. �ródełko. 
Rola wody w przyrodzie [wprowadzenie nauczyciela – 5 min]. Uczniowie wyszukuj� zwierz�ta 
(np. salamandr�, kumaka) i ro�liny zwi�zane z wod� oraz próbuj� je oznaczy�.  
3. Jodła nasienna 
Uczniowie poznaj� owoce, szyszki i nasiona le�nych gatunków drzew – poprzez samodzielne 
wyszukanie ich w trakcie w�drówki (nauczyciel oznacza znalezione okazy) oraz wypełnienie 
zadania w arkuszu �wicze� [10-20 min w tym oznaczenie i wypełnienie zada� – niekoniecznie na 
tym przystanku]. 
4. Ochrona lasu 
Co to jest ochrona lasu? 
Co to jest szkoda? Kiedy mówimy o szkodzie a kiedy nie? 
Organizmy powoduj�ce szkody w lesie: owady (np. �ery – uczniowie wyszukuj� �lady obecno�ci 
owadów w �rodowisku le�nym: np. �erowisk w drewnie lub pod kor�) oraz zwierzyna (zgryzanie, 
spałowanie). Działania człowieka w ochronie lasu: dlaczego to robimy? Znalezione okazy 
uszkodze�, o ile to mo�liwe, powinny spocz�� w Kuferku Le�nych Skarbów! 
5. Gatunki drzew. 
Zadanie: ka�de dziecko wyszukuje w drzewostanie: buk, jodł�, �wierk, brzoz� i lip� (lub inne 
dost�pne). Obserwuje kor�, li�cie, pokrój, owocostany. W miar� mo�liwo�ci znalezione eksponaty 
trafiaj� do Kuferka. 
6. Zapadlisko.  
Prelekcja nauczyciela. 
Gdzie si� znajdujemy? W jakich górach? Ile lat maj� skały?  



ARKUSZ �WICZENIOWY 
 

1. Narysuj li�� dwóch wybranych gatunków drzew. Zwró� uwag� na ich wielko��, kształt blaszki 
li�ciowej oraz brzeg. Brzeg li�cia mo�e by� gładki, piłkowany lub wyra�nie z�bkowany? Jaki 
typ wykształciły Twoje li�cie? 

2. Na poni�szych rysunkach rozpoznaj owoce i szyszki najwa�niejszych gatunków drzew. Nazwij 
je i podpisz, wybieraj�c z listy poni�ej: 
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BRZOZA BUK D	B GRAB JAWOR JODŁA LIPA MODRZEW OLSZA OSIKA SOSNA 
WIERK 
 



Gatunki drzew ró�ni� si� sposobem przenoszenia nasion. Znajd� nasiona ró�nych gatunków drzew, 

przyjrzyj si� im uwa�nie. Zauwa�, �e nasiona rozsiewane przez wiatr zaopatrzone s� w aparat lotny. 

Mo�e to by� skrzydełko lub p�czek puchu. Wi�ksze nasiona s� roznoszone przez zwierz�ta, które 

mog� zjada� soczysty mi��sz owocu (np. u czere�ni czy jarz�biny) a nie strawione nasiona wydala� 

wraz z odchodami. Inne nasiona, np. �oł�dzie d�bu, rozsiewane s� dzi�ki zwierz�tom, które robi� na 

zim� zapasy (np. sójki, wiewiórki), lecz o cz��ci kryjówek zapominaj�.  

Rozejrzyj si� po lesie. Z zapomnianych kryjówek siewki buka wyrastaj� w małych, g�stych grupach 

po kilka lub kilkana�cie sztuk. Mo�e uda Ci si� odszuka� siewki innych gatunków? Zapoznaj si� 

z rycinami siewek najwa�niejszych drzew rosn�cych w górach: 

    

 

 

 

 

 

 

          BUK          JODŁA    
WIERK  JAWOR 


