
Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej w kl. II 

Temat zajęć: Wiosna w lesie 

Czas trwania: 45 minut 

 Cele lekcji.  

Uczeń:  rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w lesie;  

 omawia wiosenne zwyczaje leśnych zwierząt;  

 określa, czym żywią się wybrane gatunki leśnych zwierząt; 

  buduje proste łańcuchy pokarmowe; 

  wyjaśnia wzajemną zależność roślin i zwierząt w ekosystemie lasu; 

  rozumie znaczenie każdego organizmu w ekosystemie;  

 zgodnie współpracuje w grupie. 

Metody i techniki nauczania: rozmowa, instrukcja, zabawa badawcza, praca z 

tablicą multimedialną, metoda zadań praktycznych, ćwiczenia interaktywne – 

niezbędnik nr 1 i 2 

Uzupełniające środki dydaktyczne: film z odgłosami lasu oraz film „ Poznaj 

tajemnice świata przyrody – mieszkańcy lasu”, „pudełko pełne lasu” (mech, 

ściółka leśna, gałązki drzew i krzewów),  encyklopedia internetowa, 

1. Faza organizacyjna 

2. Pudełko pełne lasu” – wprowadzenie w tematykę lekcji. N włącza film z 

odgłosami lasu i rozdaje uczniom materiały zgromadzone w pudełku. U 

dotykają ich, wąchają, mówią o swoich wrażeniach i skojarzeniach. 

 N zapisuje temat lekcji na tablicy, U w zeszytach 

3. Poznanie leśnych zwierząt  

N zaprasza uczniów na filmową wyprawę do lasu, by mogli poznać jego 

mieszańców i sprawdzić, co robią o tej porze roku. U oglądają film „Poznaj 

tajemnice świata przyrody – mieszkańcy lasu”. 

N prowadzi z uczniami rozmowę na podstawie obejrzanego filmu:  U 

wymieniają zwierzęta i zapisują ich nazwy w zeszytach. Omówienie 

wyglądu każdego z nich. 

4. Zabawa „Co to za zwierzę?” Wykorzystanie ćwiczeń interaktywnych – 

niezbędnik nr 1 i 2 – MAC Edukacja. U odgadują nazwy zwierząt.  



5. Poznanie wiosennych zwyczajów zwierząt. Obejrzenie animacji 

„Wiosenne przebudzenie” i poznanie wiosennych zwyczajów leśnych 

zwierząt. 

6. „Wiosenna pobudka” – ćwiczenie śródlekcyjne w formie opowieści 

ruchowej.  

N zachęca uczniów do ilustrowania ruchem opowiadania.  

Wśród liści pod drzewem spał smacznie mały jeż. Promienie wiosennego 

słońca połaskotały go w nos. Jeż wstał, podrapał się po nosku, przetarł 

oczy, rozciągnął się i wygrzebał spod sterty liści. W lesie było tak pięknie, 

że jeż postanowił pobiegać. Biegał leciutko po miękkim mchu. Potem 

potupał przednimi łapkami, potupał tylnymi i uśmiechnął się radośnie. Jest 

szczęśliwy, że już przyszła wiosna. 

7. Praca z encyklopedią internetową oraz z książką popularnonaukową.  

N prosi uczniów, żeby dobrali się w dwu- trzyosobowe grupy (10 grup). 

Każda grupa otrzymuje kartkę z zapisaną nazwą zwierzęcia (lis, dzięcioł, 

dzik, sarna, zając, kuna, wilk, niedźwiedź, borsuk, puchacz) oraz 

encyklopedię, atlas lub album. Zadaniem uczniów jest odnalezienie 

wymienionego zwierzęcia w książce lub encyklopedii internetowej i 

zapisanie czym się żywi. 

8. Poznanie przykładów łańcuchów pokarmowych. Obejrzenie animacji 

„Leśne łańcuchy pokarmowe”. 

N rozdaje uczniom karty pracy. Zadaniem uczniów jest sklasyfikowanie 

podanych nazw zwierząt według sposobu odżywiania na roślinożerne, 

mięsożerne i wszystkożerne oraz wpisanie ich w odpowiednie rubryki 

tabeli. 

9.  Ewaluacja  

N dzieli uczniów na sześć grup. Każda z grup otrzymuje sznureczek, trzy 

spinacze i cztery ilustracje zwierząt. Zadaniem grup jest utworzenie na 

sznureczku łańcucha pokarmowego oraz dobranie pożywienia dla 

zwierzęcia. 


