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Historia mojego  
przyrodniczego skarbu

Zakres materiału Z płyty:

Plansza 1 – najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności

BeZpośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp

• rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) (…) składniki 
krajobrazu i wskazuje zależności między nimi (4.1 PP)

• przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami 
lądowymi / występujące w środowisku wodnym, posługując się modelem lub 
schematem (4.6/4.12 PP)

pośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp

• obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego (4.3 PP)

cele lekcji – uczeń:

• Opisuje zależności pomiędzy elementami obserwowanego ekosystemu
• Używa wyobraźni i kreatywności do tworzenia historii
• Opisuje cechy wspólne przedmiotów, kategoryzuje i uogólnia

kryteria sukcesu (czyli po czym uczeń pozna, że osiągnął cel lekcji):

• Potrafisz opisywać przedmioty przyrodnicze
• Dostrzegasz zależności między przedmiotami a otaczającym je środowiskiem
• Opisujesz cechy charakterystyczne przedmiotów przyrodniczych
• Na podstawie cech przedmiotów potrafisz ustalić kryteria podziału i je zastosować
• Potrafisz tworzyć opowiadania związane z otaczającą przyrodą

Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:
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nieZBędne pomoce – dla każdego ucznia: 

• pudełko (np. po butach) z przyklejoną czystą, białą kartką; 
• ołówek lub flamaster do pisania na pudełku

teren:

bez znaczenia, preferowany teren leśny

nieZBędne pomoce – dla całej klasy: 

• kłębek włóczki lub sznurek

prZeBieg Zajęć

wstęp: poszukiwanie skarbu

Uczniowie rozchodzą się po okolicy z zastrzeżeniem, że zawsze muszą widzieć nauczy-
ciela, który pozostaje na środku. Zadaniem uczniów jest znaleźć jak najbardziej niepo-
wtarzalny i oryginalny ich zdaniem obiekt przyrodniczy (patyk o niespotykanym kształcie, 
skorupka ptasiego jaja, barwne pióro, zielona szyszka, itp.), który zamykają w pudełku, 
tak by inni tego nie widzieli. Nauczyciel również bierze udział w zabawie.

cZęść ZasadnicZa:
I. Zagadka

Uczniowie siadają w kręgu, piszą krótkie zagadki dotyczące zawartości swoich pude-
łek i zostawiają miejsce na kartce na próby odgadnięcia zagadek przez innych uczniów. 
Następnie wstają, zostawiają swoje pudełka i swobodnie przechadzają się po okręgu 
próbując odgadnąć zagadki innych uczniów. Swoje odpowiedzi zapisują na pudełkach. Po 
upływie kilku minut nauczyciel przerywa aktywność i prosi uczniów o powrót do swoich 
pudełek. Następuje otwarcie pudełek i omówienie wyników zabawy – czyje zagadki mia-
ły najbardziej różnorodne wpisy, czyje zagadki odgadnięto, która zagadka miała najmniej 
wpisów, co wpływało na sukces zagadki itd.
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prZeBieg Zajęć

cZęść ZasadnicZa:
II. Co mam z tobą wspólnego?

Uczniowie pozostają w kręgu, nauczyciel trzyma kłębek włóczki za jej koniec, a następ-
nie rzuca do jednego z uczniów. Zadaniem ucznia jest wyjaśnić w jaki sposób pośrednio, 
lub bezpośrednio jego przedmiot wiąże się z przedmiotem nauczyciela (np. moje sko-
rupki mogą pochodzić z gniazdka, które było uwite na drzewie, z którego spadła gałązka 
nauczyciela). Jeśli uczniowi ciężko jest wymyślić powiązanie, mogą mu pomóc w tym inni 
uczniowie. Następnie uczeń rzuca do kolejnej osoby i sytuacja się powtarza, aż wszyscy 
będą mieli za sobą rzut kłębkiem. Nauczyciel podsumowuje z uczniami te aktywność 
odwołując powiązania między przedmiotami przyrodniczymi do powiązań między orga-
nizmami w ekosystemie.

III. podzIał na dwójkI, CzwórkI, ósemkI…

Po zwinięciu wełny uczniowie wstają i mają 10 sekund na dobranie się w pary tak by 
ich przedmioty miały ze sobą cokolwiek wspólnego (w przypadku nieparzystej liczby 
uczniów, nauczyciel bierze udział w zabawie). Tak dobrana para poszukuje kolejnej pary, 
która miała by z nią coś wspólnego (cecha może się różnić od pierwotnie założonej), 
itd. Ostatnim etapem jest połączenie dwóch dużych grup w jedną i określenie wspólnej 
cechy wszystkich znalezionych przedmiotów. 

IV. woda I powIetrze

Uczniowie ponownie siadają w kręgu a nauczyciel stawia na środku naczynie z wodą 
i naczynie z powietrzem. Każdy z uczniów zastanawia się, w jaki sposób do powstania ich 
przedmiotów przyczyniła się woda i powietrze. Wylosowani przez nauczyciela ucznio-
wie prezentują swoje odpowiedzi.



4.     scenariusz zajęć terenowych

– 4 –

prZeBieg Zajęć

podsumowanie:
Uczniowie omawiają z nauczycielem trudności w wykonaniu poszczególnych zadań 
na zajęciach. Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdań – np.
• Najtrudniejsze na tej lekcji było…
• Najnudniejsze na tej lekcji było…
• Najciekawsze na tej lekcji było
• Najbardziej mi się podobała zagadka dotycząca…
• Dalej nie rozumiem po tej lekcji…
• Dzięki tej lekcji zrozumiałem/am, że


