
KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ  Z PRZYRODY W KLASIE V 

 

 

TEMAT: Drzewa naszego krajobrazu. 

 

Zakres treści:  

Znaczenie, właściwości lecznicze i zastosowanie wybranych drzew polskiego krajobrazu. 

 

Cel ogólny: 

- poznanie najpospolitszych drzew polskiego krajobrazu 

 

Cele szczegółowe: Uczeń: 

- potrafi nazwać liście odpowiednich drzew oraz rozpoznać je na fotografiach, 

- potrafi opisać cechy charakterystyczne drzew pozwalające je rozpoznać w terenie, 

- potrafi odpowiednio odczytywać utwory poetyckie i wyszukiwać w nich informacje 

dotyczące drzew, 

- potrafi przedstawić rolę wierzby jako surowca wikliniarskiego oraz jako elementu 

zadrzewień śródpolnych w polskim krajobrazie, 

- zna właściwości lecznicze liści, pąków, kory oraz soku brzozowego oraz kwiatów lipy, 

- zna zastosowanie drewna brzozowego i lipowego. 

 

Metody pracy: 

Pogadanka, praca z kartą pracy, z tekstem, obserwacja, analiza fotografii, plansz 

 

Formy pracy: 

Indywidualna, zespołowa 

 

Środki dydaktyczne: 

Karta pracy, tekst źródłowy, fotografie i rysunki drzew i liści, fragmenty drewna, zeszyt. 

 

Tok lekcji: 

Faza wprowadzająca: 

1. Czynności porządkowe: powitanie, sprawdzenie listy obecności 

2. Omówienie zasad pracy w trakcie lekcji (ocena za aktywność – „plusy”, zasady 

wypowiadania się) 

3. Podanie i zapis do zeszytu tematu lekcji: Drzewa naszego krajobrazu. 

4. Omówienie celów lekcji 

5. Wprowadzenie do tematu poprzez przypomnienie niezbędnych w czasie lekcji pojęć. 

Rekapitulacja wtórna: 

- z jakich elementów zbudowana jest każda roślina? – korzeń, łodyga, liście, kwiaty, 

- jaka jest funkcja korzenia? – podtrzymuje roślinę w podłożu oraz pobiera z gleby 

wodę i sole mineralne, 

- jaka jest funkcja łodygi? – przewodzenie substancji z liścia produkty fotosyntezy czyli 

glukozę oraz z korzenia wodę i sole mineralne do łodygi, liści, kwiatów, 

- jaka jest funkcja liści? – przeprowadzenie procesu fotosyntezy czyi produkcja tlenu i 

glukozy, 

- jaka jest funkcja kwiatu? – to organ służący do rozmnażania./Owadopylność i 

wiatropylność/ 



 

Faza realizacyjna: 

1. Przypomnienie tematu lekcji. 

2. Uczniowie odczytują wiersze: Wprowadzenie: „Drzewa” L. Staffa  

3. Obserwacja liści, gałęzi brzozy, lipy i wierzby oraz przeglądanie zdjęć tych drzew i 

ich rozpoznawanie. 

4. Rysunki drzew w stanie bezlistnym i opisywanie cech charakterystycznych tych 

drzew. BURZA MÓZGÓW. Uzupełnianie zadanie 1 w karcie pracy. 

Brzoza – wysmukła, białokora, liście małe, wiosną jasnozielone, kwiaty 

niepozorne./wiatropylne/. Zdobi polany leśne, drogi, w parkach rozjaśnia ciemne grupy 

drzew. 

Lipa – rozłożysta, o szerokiej koronie, liście sercowate o niesymetrycznej podstawie, 

małe, ale liczne białożółte kwiaty, bardzo mocno pachnące i obficie wydają nektar, do 

którego zlatują się roje pszczół./owadopylne/ 

Wierzba – gruby, często spróchniały pień, kwiaty w baziach rozwijają się przed liśćmi, 

korona głowiastego kształtu. Sadzona przy drogach i zabudowaniach 

wiejskich./wiatropylna/ 

5. Następnie uczniowie odczytują wiersz T. Lenartowicza „Lipa” –Piotr Iwaniec.  

Wiersz wywołuje sielską wizję polskiej wsi. Lipa jest drzewem sadzonym przy 

chatach, malowniczo otaczały niegdyś kościółki. Od tych drzew pochodzą nazay 

miejscowości: Lipka, Lipno, Lipce oraz nazwiska: Lipiński, Lipski, Lipowicz. Z drzewa 

lipowego Wit Stwosz wyrzeźbił Ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie(fotografia), 

z drewna lipowego rzeźbiono ozdoby, wytwarzano sprzęty, np. skrzypce. Lipę 

sadzono też dla upamiętniania ważnych wydarzeń w życiu rodziny np. narodziny, 

ślub czy wydarzenia związane z historią. 

Skąd pochodzi najsłynniejsza lipa, z której natchnienie czerpał Jan Kochanowski? – z 

Czarnolasu 

6. I oto fragment utworu mistrza Jana  

7. Lipę opisywał również Juliusz Słowacki  

8. Wspominał ją również Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”  

9. Leopold Staff tak pisał o brzozie  

10. Inna poetka – Maria Pawlikowska – Jasnorzewska pisała o wierzbie  

11. Po krótkiej podróży w poezję zastanówmy się, jaka rolę spełniają wierzby jako 

surowiec wikliniarski oraz jako element zadrzewień śródpolnych w polskim 

krajobrazie rolniczym: 

- zmniejszenie deficytu wody, 

- wyhamowanie wiatru, 

- ograniczenie erozji gleby, 

- oczyszczanie wód poprzez absorbowanie i przetwarzanie związków chemicznych 

stosowanych w rolnictwie, 

- dogodne warunki życia dla różnych zwierząt np. owadów, ptaków, ssaków, płazów 

12. Uczniowie pracując w dwójkach z tekstami źródłowymi przygotowują informacje 

dotyczące: 

a) właściwości leczniczych liści, pąków, kory i soku brzozowego (osoby które otrzymały 

tekst źródłowy pt .”Brzoza”) 

b) właściwości lecznicze kwiatów lipy, (osoby które otrzymały tekst źródłowy pt 

”Lipa”) 



c) zastosowanie drewna brzozowego, lipowego oraz wierzbowego(osoby które 

otrzymały tekst źródłowy pt .”Wierzba”) 

Czas pracy 5 minut 

13. Analiza: 

Brzoza – Liście działają moczopędnie, oczyszczająco, napotnie. Pączki usuwają zastój 

gruczołów chłonnych, kora oczyszcza  (np krew), ma właściwości trawienne i 

przeciwgorączkowe, świeży sok działa przeczyszczająco, usuwa kamicę moczową. Świeży 

sok z liści brzozy pobudza przesączanie w kłębkach nerkowych i zwiększa wydalanie 

szkodliwych produktów przemiany materii oraz potu i żółci. Huba brzozowa a właściwie 

czyr brzozowy działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, wzmacniająco, zwiększa 

odporność organizmu i zwalcza wirusy szkodliwe dla organizmu, ma więc znaczenie 

przeciwnowotworowe, zmniejsza niebezpieczeństwo przerzutów. Odwary podawane 

doustnie działają przeciwzapalnie na błony śluzowe przewodu pokarmowego, a w 

irygacjach - na błony śluzowe narządów rodnych.  

Przetwory z brzozy muszą być dawkowane przez lekarza !  

Wskazania lecznicze:  

wewnętrznie:  

obrzęk pochodzenia sercowo-nerkowego, skąpomocz, nadmiar związków azotowych we 

krwi dający zawroty głowy, reumatyzm, nadmiar kwasu poczowego we krwi, kamica 

moczowa, bóle nerkowe, puchlina wodna, otyłość, nadmierne wypełnianie naczyń krwią. 

artretyzm, białkomocz, nadciśnienie i wywołane przez nie zaburzenia ( mózgowe, zawroty 

głowy, muszki przed oczami), pasożyty jelitowe, miażdżyca (stwardnienie tętnic).  

zewnętrznie:  

choroby skórne, zapalenie węzłów chłonnych, rany. 

Lipa –  Działanie lipy: napotne, osłaniające, przeciwskurczowe, uspokajające, moczopędne 

wskazany jest na wzmożenie krzepliwości krwi. Napar z kwiatów lipy stosuje się przede 

wszystkim w stanach gorączkowych w niektórych chorobach zakaźnych: w anginie, grypie, 

przy zapaleniu gardła i oskrzeli, oraz w tzw. przeziębieniach, jako środek napotny. Czasami 

jest stosowana również jako środek moczopędny, uspokajający i poprawiający apetyt. 

Ponadto z kwiatostanów lipy można przyrządzać wartościową herbatę i stosować na: 

Skurcze, niestrawność, bezsenność, nerwice, histeria, miażdżyca, infekcje dróg 

oddechowych, gorączka nosa, gardła.  

Z nasion można otrzymywać bardzo dobry olej jadalny, jednak szybko jełczejący. 

Drewno Lipowe: rzeźbiarstwo, okleinowe, na płyty pilśniowe, do produkcji wełny drzewnej 

i zapałek, przyrządów kreślarskich, na skrzynki, szpule, zabawki oraz na węgiel drzewy(i 

kreślarski). 

Brzozowe: wyroby gałek, parkiety, skrzynki na owoce, patyczki do lodów, do jedzenia, 

palety, do wyrobu sklejki, do wykańczania jachtów, świetne na opał.  

Wierzbowe: na okleiny obwodowe(ze względu na rozciągliwość), przemysł płytowy, 

zapałczany, papierniczy, na opakowania, protezy, sprzęt sportowy,, umacnianie brzegów, 

wałów przeciwpowodziowych, obręcze do beczek, koryta,obecnie jako ekologiczne źródło 

odnawialnej energii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Napar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gor%C4%85czka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Angina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grypa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przezi%C4%99bienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herbata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nasiono
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Olej_jadalny&action=edit


 

Faza podsumowująca: 

1.  Sprawdźmy ile zapamiętaliśmy z lekcji – metoda prawda - fałsz 

a) brzoza posiada białą korę –prawda 

b) brzoza jest rozłożysta o szerokiej koronie – ma liście sercowate – fałsz – to opis lipy 

c) brzoza jest drzewem zapylanym przez owady – fałsz – jest wiatropylna 

d) wierzba ma koronę kształtu głowiastego i posiada często spróchniały pień – prawda 

e) Z drzewa wierzbowego jest wyrzeźbiony ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie – 

fałsz – z lipowego 

f) Wierzbę stosuje się do wyrobu m.in. koszy, kiedyś konstruowano z nich wozy – 

prawda 

g) w pobliżu brzozy znajdziemy najwięcej „kozaków” – prawda 

h) kwiaty wierzby są miododajne – fałsz – chodzi o lipę 

wierzbę wykorzystuje się do wyrobu mebli – prawda, 

i) z brzozy wykonywało się parkiety i wszelkiego rodzaju gałki, uchwyty i patyczki do 

lodów - prawda 

j) lipa jest drzewem wykorzystywanym do produkcji zapałek i zabawek – prawda, 

2. Krzyżówka przypomni Wam jeszcze kilka innych nazw znanych drzew: 

1. L I P A 

2. S O S N A 

3. K L O N 

4. S Z Y P U Ł K O W Y 

5. B U K 

6. W I E R Z B A 

7. L E S Z C Z Y N A 

8. M O D R Z E W 

9. B R Z O Z A 

10. K O S O D R Z E W I N A 

11. O R Z E C H 

12. K A S Z T A N O W I E C 

13. O S I K A 

  

1. Drobnolistna lub szerokolistna. 

2. najbardziej pospolite polski drzewo iglaste o czerwonej korze. 

3. drzewo rodzime sadzone w parkach, ma liście barwy od zielonej do 

purpurowej, np. jawor, pospolity, tatarski. 

4. Gatunek dębu, u którego owoce – żołędzie są przytwierdzone po kilka do 

szypułek, liście bez ogonka. 

5. drzewo rodzime – składnik buczyn, ma błyszczące i owłosione liście. 

6. rośnie nad rzekami, wyplata się z niej koszyki. 

7. krzew rodzimy, występujący w zaroślach, w piętrze podszytu. Owocem są 

orzechy powszechnie spożywane. 

8. drzewo iglaste zrzucające igły na zimę. 

9. drzewo o białej korze. 



10. Gatunek sosny, występującej w górach i tworzącej tam jedno z pięter 

roślinności. 

11. Włoski – uprawiany powszechnie, nasiona są uwalniane przez pękanie i 

gnicie okrywy owoców. 

12. Drzewo powszechnie sadzone w Polsce, kwitnie w maju na biało lub różowo. 

Nasiona ma brązowe zwane kasztanami. 

13. Topola, drzewo rodzime, jej liście „trzęsą się” nawet na słabym wietrze. 

 

3. Ocena aktywności uczniów. Podziękowanie za przybycie gościom i uczniom za 

aktywność. 

 

 

 

 

Oprac. E.Dydyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy. 

ZADANIE 1. 



Wypisz cechy poszczególnych drzew stosując burzę mózgów – notatka w zeszycie. 

 

ZADANIE 2. 

a) właściwości leczniczych liści, pąków, kory i soku brzozowego (osoby które otrzymały tekst 

źródłowy pt .”Brzoza”) 

 

 

b) właściwości lecznicze kwiatów lipy, (osoby które otrzymały tekst źródłowy pt ”Lipa”) 

 

 

c) zastosowanie drewna brzozowego, lipowego oraz wierzbowego(osoby które otrzymały tekst 

źródłowy pt .”Wierzba”) 

 

 

Zadanie 3.  

1.     

2.      

3.     

4.           

5.    

6.        

7.          

8.        

9.       

10.             

11.       

12.             

13.      

1. Drobnolistna lub szerokolistna. 

2. Najbardziej pospolite polski drzewo iglaste o czerwonej korze. 

3. Drzewo rodzime sadzone w parkach, ma liście barwy od zielonej do purpurowej, np. 

jawor, pospolity, tatarski. 

4. Gatunek dębu, u którego owoce – żołędzie są przytwierdzone po kilka do szypułek, 

liście bez ogonka. 

5. Drzewo rodzime – składnik buczyn, ma błyszczące i owłosione liście. 

6. Rośnie nad rzekami, wyplata się z niej koszyki. 

7. Krzew rodzimy, występujący w zaroślach, w piętrze podszytu. Owocem są orzechy 

powszechnie spożywane. 

8. Drzewo iglaste zrzucające igły na zimę. 

9. Drzewo o białej korze. 

10. Gatunek sosny, występującej w górach i tworzącej tam jedno z pięter roślinności. 

11. Włoski – uprawiany powszechnie, nasiona są uwalniane przez pękanie i gnicie 

okrywy owoców. 

12. Drzewo powszechnie sadzone w Polsce, kwitnie w maju na biało lub różowo. 

Nasiona ma brązowe zwane kasztanami. 

13. Topola, drzewo rodzime, jej liście „trzęsą się” nawet na słabym wietrze. 


