
Prowadzący : Małgorzata Ryndak , 26.09.2016 r.  

Etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane- klasa III 

Blok tematyczny: Jesienny las.  

Temat : Co wiemy o drzewach i krzewach? 

Czas realizacji : 2 godziny lekcyjne ( w tym pierwsza to wycieczka do lasu) 

CELE 

Cel ogólny: - zapoznanie dzieci z nazwami, wyglądem i budową drzew i 

krzewów.  

Cele operacyjne: 

uczeń : 

-wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas wycieczki,  

- rozumienie  znaczenia lasu w życiu człowieka, 

-opisuje wygląd drzew i krzewów, porównuje ich liście, korę, owoce 

-zna i rozumie pojęcia: , krzew, drzewo, oraz elementy ich budowy; 

-zna kilka występujących w okolicy pospolitych gatunków krzewów i  drzew, 

-rozróżnia kilka występujących pospolitych drzew, krzewów na podstawie ich 

wyglądu, liści, kory, owoców; 

-dostrzega różnice między drzewem a krzewem;  

-wie, jak ważną rolę odgrywają w przyrodzie drzewa i krzewy; 

-rozwija wyobraźnię, nabywa nowe doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z 

przyrodą. 

METODY PRACY:  

- słowne, obserwacja, pokaz, pogadanka, ćwiczenia praktyczne ( doświadczenie) 

FORMY PRACY:  

- indywidualna, zbiorowa 

 



ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Prezentacje multimedialne  „Krzewy” oraz „Drzewa wokół nas”, naczynie 

(doniczka), wata, żołędzie lub kasztany. 

 

Przebieg zajęć 

 

1.Lekcję poprzedza wycieczka do lasu pobliskiego lasu. Uczniowie podczas 

spaceru zbierają liście różnych gatunków drzew i krzewów. Po powrocie do 

szkoły czytają informację o drzewach i krzewach zamieszczoną w podręczniku. 

Wykonują klasowy zielnik i wpisują nazwę drzewa lub krzewu, z którego 

pochodzą wklejone liście.  Nauczyciel umieszcza zielnik w klasowym kąciku 

przyrody 

2. Prezentacja multimedialna pt. „Drzewa wokół nas”  oraz  „Krzewy” 

3. Rozmowa o roli w przyrodzie drzew i krzewów. Nauczyciel  rozmawia 

z uczniami na temat roli drzew i krzewów w przyrodzie. 

 4 Uczniowie  na podstawie ilustracji w podręczniku omawiają budowę drzewa 

i krzewu. Wklejają do zeszytu  schemat budowy drzewa i krzewu.   

5. Wklejanie zdjęć drzew i krzewów. Uczniowie  wycinają z „Wycinanki” 

zdjęcia drzew i krzewów. Czytają informacje i wklejają zdjęcia w odpowiednie 

miejsca. Podpisują grupy roślin. 

 6. Omówienie etapów rozwoju drzewa. Uczniowie czytają informację na temat 

rozwoju drzewa. W zeszycie zapisują kolejne etapy rozmnażania drzew. 

7. Czytanie wiersza Krystyny Sylwestrzak „Jesień”. Uczniowie czytają wiersz 

„Jesień”. Wyjaśniają trudniejsze wyrazy. Podkreślają w wierszu wyrazy, 

w których ukryły się nazwy barw. Wskazują te fragmenty wiersza, które 

informują o zachowaniu się drzew. 

 8. Czytanie informacji o zmianie barw liści jesienią. Uczniowie czytają 

informacje w podręczniku o zmianie barw liści. Nauczyciel wyjaśnia to 

zjawisko i omawia proces odżywiania się roślin. W lecie liście drzew są zielone. 

To właśnie zielony barwnik, zwany chlorofilem, pozwala roślinom obywać się 

bez jedzenia. Pochłania energię słoneczną i przetwarza ją w pokarm. Do 



produkcji pokarmu liście wykorzystują też wodę, którą drzewo czerpie przez 

korzenie. Jesienią, zanim opadną liście, drzewa wyciągają z nich część tego 

barwnika (by na wiosnę wyrosły nowe zielone listki) i zielony kolor zaczyna 

znikać. Odsłaniają się wtedy inne kolory: żółty i pomarańczowy. Niektóre 

kolory pojawiają się w liściach dopiero jesienią pod wpływem światła 

słonecznego – są to odcienie czerwieni i purpury. W liściach przez całe lato 

gromadzą się też różne niepotrzebne substancje, które zabarwiają pozbawione 

zieleni liście na kolor brązowy.  

9. Rozmowa o drzewach, które nie zrzucają liści na zimę. Nauczyciel rozmawia  

o tym, czy wszystkie drzewa zrzucają liście na zimę. Przypomina, że igły to 

liście drzew iglastych. Drzewa iglaste nie zrzucają liści na zimę, wyjątkiem jest 

tylko modrzew.  

10. Wykonanie doświadczenia „Moje drzewo”. Klasa  wykonują doświadczenie 

zgodnie z podaną instrukcją. Wspólnie z nauczycielem przygotowują kartę 

obserwacji według wzoru i zapisuje w niej obserwowane zmiany. Po pewnym 

czasie Uczniowie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami. Kiedy roślina będzie 

większa, można je przesadzić do doniczki, a później do ogrodu. 

 


