
Scenariusz lekcji przyrody w ramach realizacji programu Erasmus+   autorstwa 

Katarzyny Rygiel-Hałucha. 

 

II etap edukacyjny  

Temat: Dlaczego należy chronić przyrodę? 

 

Zakres treści: 

- rodzaje form ochrony przyrody, 

- powody ochrony przyrody, 

- motywy ochrony przyrody, 

- różnice pomiędzy poszczególnymi formami ochrony przyrody, 

- ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 

 

Cele operacyjne: 

A:  Uczeń wymieni formy ochrony przyrody, 

     Uczeń określi motywy ochrony przyrody. 

     Uczeń poda przykłady form ochrony przyrody w swoim województwie. 

 

  B:  Uczeń uzasadni potrzebę ochrony przyrody. 

        Uczeń wyjaśni na czym polega ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 

        Uczeń wyjaśni pojęcia: parki narodowe, parki krajobrazowe, pomniki przyrody,            

rezerwaty przyrody. 

 

   C:  Uczeń porówna różne formy ochrony przyrody. 

   D:  Uczeń selekcjonuje i grupuje zdobyte wiadomości. 

         Uczeń proponuje, jak należy gospodarować zasobami przyrody. 

      

POSTAWY: 

1. Wzbudzenie pozytywnej motywacji do nauki. 

2. Kształtowanie u uczniów potrzeby pogłębiania wiedzy. 

3. Kształtowanie postawy naukowego poglądu na świat. 

4. Przekonanie o poznawalności świata. 

5. Kształtowanie świadomości potrzeby ochrony przyrody. 

6.   Uświadomienie globalnych współzależności. 

7.   Zaangażowanie na rzecz zmian na świecie. 

 

Typ lekcji: poświęcona opracowaniu nowego materiału. 

 

Metody pracy: 
- metody poszukujące- dyskusja, 

- metody kierowania samodzielną pracą ucznia- obserwacja tablic, praca z podręcznikiem, 

praca w grupach, 

- gry dydaktyczne. 

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

 

Środki dydaktyczne:  podręcznik, ćwiczenia,  foldery promujące przyrodę naszego regionu, 

ustawy o ochronie przyrody, zdjęcia różnych form ochrony przyrody, zdjęcia chronionych 

gatunków roślin i zwierząt, Encyklopedia Powszechna, programy multimedialne (prezentacje 

komputerowe), gra dydaktyczna "Ekologia". 



Literatura ucznia: podręcznik "Tajemnice przyrody"- klasa V. 

Literatura nauczyciela: w/w oraz D. Cichy „Dydaktyka biologii w szkole podstawowej”, J. 

Ville „Biologia”. 

 

Notatka: 

 

Formy ochrony przyrody: 

1. Parki narodowe – są to obszary o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha, odznaczające 

się szczególnymi wartościami naukowymi, bogactwem osobliwości przyrody, o 

wyjątkowo pięknym krajobrazie, przeważnie o charakterze pierwotnym. Tworzy się je  

w celu zachowania w nie zmienionym stanie najbardziej cennych fragmentów naszej 

przyrody dla przyszłych pokoleń i potrzeb nauki. 

 

2. Parki krajobrazowe – to obszary ziemi, na którym chroni się  wszelkie elementy 

krajobrazu, zarówno przyrodę, jak i zabytki kultury oraz folkloru, w warunkach 

racjonalnego gospodarowania. 

 

3. Obszary chronionego krajobrazu – obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o 

różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych  systemów powinno zapewnić 

stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. 

 

4. Rezerwaty przyrody – są to obszary obejmujące zachowane w stanie naturalnym lub 

mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody 

nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, 

kulturowych bądź krajobrazowych. 

 

5. Pomniki przyrody – są to pojedyncze okazy lub ich skupiska chronione ze względu na 

wartości naukowe, kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Pomnikami przyrody mogą 

być: np. drzewa sędziwe, źródła, wodospady, skałki, jary, wąwozy, jaskinie itp. 

 
           

TOK LEKCJI: 

1. Sprawy organizacyjne: 

- sprawdzenie listy obecności, 

- przeczytanie zadania domowego , 

- sprawdzenie czy wszyscy uczniowie odrobili pracę domową. 

 

2. Powtórzenie wiadomości z zajęć poprzednich w formie pytań nauczyciela i 

odpowiedzi uczniów. 

 

3. Realizacja nowego materiału: 

-  odczytanie uczniom wiersza Gabrieli Skrzypczak: "Ratujmy Ziemię" 

 

 

Gabriela Skrzypczak 

                                    RATUJMY ZIEMIĘ 

 

                 Ziemię mamy tylko jedną  

                 Więc szanujmy Ją, 

                  Bo cóż z nami stanie się, 



                  Gdy zniszczymy własny dom. 

 

                             Giną ptaki i zwierzęta, 

                             Giną drzewa w lesie, 

                             Nic nie robiąc, wciąż czekamy  

                             Co nam los przyniesie? 

 

                    Dość lenistwa – ruszmy razem 

                    I działać zacznijmy, 

                    Żeby żyć móc na tej Ziemi 

                    Więzy zacieśnijmy. 

 

                                Chrońmy lasy, chrońmy wodę, 

                                 Dbajmy o przyrodę, 

                                 Uczmy kochać las i łąkę 

                                 Pokolenia młode. 

 

- określenie z czym kojarzy się dzieciom ochrona przyrody, 

- określanie motywów ochrony przyrody, 

-     wyjaśnienie pojęć:  parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 

pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, 

- zwrócenie uwagi dzieciom jakie konsekwencje mogą zaistnieć w sytuacji braku ochrony 

przyrody, 

- nauczyciel na tablicy stawia problem, dzieci metodą „burzy mózgów” zapisują na swoich 

kartkach przykłady ochrony przyrody , swoje kartki przypinają do arkusza papieru 

wiszącego na tablicy. 

 

problem :„Jak należy w życiu codziennym chronić przyrodę?" 

 

- na zakończenie lekcji dzieci rozmawiają na temat różnych form ochrony przyrody w 

swoim województwie, oglądają przyniesione foldery. 

 

4. Rekapitulacja – w formie krzyżówki: 

 

POZIOMO: 

1. Ciecz warunkująca życie na Ziemi, ostatnio coraz bardziej zanieczyszczana.  

2. Jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków. 

3. W Parkach Narodowych poddaje się opiece (.............) całość przyrody. 

4. Może być narodowy lub krajobrazowy.  

5. Zanieczyszczenia wody pochodzące z proszków i mydeł do prania. 

6. Zieloni producenci tlenu. 

7. Park Narodowy leżący w naszym województwie (podkarpackim). 

8. Inna nazwa odpadów stałych 

9. Zakłada się je na kominach fabrycznych. 

10. Dziura ............. tworząca się na skutek niszczenia warstwy otaczającej kulę ziemską. 

11. .............................. wody – polega na mechanicznym filtrowaniu wody oraz 

chemicznym i biologiczny jej oczyszczaniu. 

12. Rodzaj szkodliwej mgły nad zanieczyszczonymi miastami. 

13. „Zakwaszony” deszcz. 

14. Miejsce składowania śmieci. 



15. Inaczej sortowanie śmieci. 

16. Tak nazywa się bardzo zanieczyszczoną wodę. 

17. Toksyczne gazy i pyły wydostające się z rur wydechowych samochodów. 

 

 

Rozwiązania krzyżówki: 

1.Woda. 

2.Oczyszczalnia. 

3. Ochronie. 

4. Park. 

5. Fosforany. 

6.Rośliny. 

7.Bieszczadzki. 

8. Śmieci. 

9. Filtry. 

10. Ozonowa. 

11. Uzdatnianie. 

12. Smog. 

13.Kwaśny. 

14.Wysypisko. 

15.Segregacja. 

16.Ścieki. 

17. Spaliny. 
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5. Gra dydaktyczna: "Ekologia"- gra przyrodniczo-ekologiczna 

 

Głównym celem tej gry jest zapoznanie uczestników ze sposobami ochrony środowiska. 

Przez zawiłości ekologii, uczestników gry prowadzą EKOLOUDKI, które dbają o 

porządek, segregują śmieci, neutralizują odpady, oszczędzają energię, wodę, gaz. 

Podczas gry uczestnicy natrafiają na różne pola związane tematycznie z otaczającą nas 

przyrodą np: pory roku, zjawiska atmosferyczne (deszcz, grad, tęcza, śnieg), zasady 

ochrony środowiska. 

 

Rekwizyty: plansza, kostka , pionki. 

Instrukcja: 

1. Uczestnicy wybierają pionki różnego koloru. 

2. Gra rozpoczyna się  z pola "start".  

3. Rzutem kostki określamy o ile pól przesuwamy pionek w kierunku mety.  

4. W trakcie gry napotykamy na różne przygody i niespodzianki. Zadaniem naszym jest 

także udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania dotyczące np.: pór roku, zjawisk 

atmosferycznych (deszcz, grad, tęcza, śnieg), zasad ochrony środowiska. Może się też 

zdarzyć, że będziemy musieli cofnąć się o kilka pól i wrócić na "start" . 

5. Grę wygrywa gracz, który jako pierwszy dojdzie do mety. 

 

 

 



 

 
 



 


