
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI POLONISTYCZNO PRZYRODNICZEJ W KLASIE III 

 

Temat: Parki narodowe w Polsce. Chrońmy to co najpiękniejsze. 

Cele: 

Uczeń: uważnie słucha wypowiedzi innych; 

• rozwija zainteresowania przyrodą; 
• poznaje różne formy ochrony przyrody w Polsce; 
• korzysta z wybranych źródeł wiedzy; 
• poznaje różne formy ochrony przyrody w Polsce; 
• rozumie cel tworzenia parków narodowych; 
• zna zasady zachowania się w parku narodowym; 
• zna nazwy kilku parków narodowych, wie co oznacza pojęcie park 

narodowy; 
• wie, co to są czerwone księgi zwierząt i roślin chronionych; wie , jakie 

zniszczenia w przyrodzie może spowodować człowiek. 

Metody pracy: 

- słowna, pokaz, praktycznego działania, mapa myśli, burza mózgów, dyskusja. 

Formy pracy: 

-indywidualna, zbiorowa, praca w grupach, zróżnicowana. 

Środki dydaktyczne: 

- podręczniki , ćwiczenia, kartki do informacji zwrotnej, film  Parki Narodowe, 
piosenka „ Ziemia – zielona wyspa”  - You Tube , atlasy przyrodnicze- zwierzęta  
i rośliny chronione, „ Słownik języka polskiego”, zeszyty, arkusz szarego 
papieru, markery, mapa fizyczna Polski. 

                                                 Przebieg zajęć: 

1. Słuchanie piosenki „ Ziemia – zielona wyspa.” Rozmowa na temat 
głównej myśli w utworze – ekologia wokół nas. 

2. Zapoznanie dzieci z NACOBEZU. 



3. Podanie tematu i celu lekcji. 
4. Czytanie tekstu informacyjnego „ Parki narodowe w Polsce”. Rozmowa 

na temat parków i innych form ochrony przyrody w Polsce. Oglądanie 
filmu o wybranych parkach narodowych w Polsce. 

5. Oglądanie mapy parków narodowych Polsce. Ustalenie co przedstawiają 
ich znaki i dlaczego zostały wybrane, najważniejsze okazy przyrodnicze 
parku. ( „ Moje ćwiczenia” , cz.3, s. 50-51). 

6. Wyszukiwanie w atlasach przyrodniczych   informacji o wybranym parku 
narodowym. Pisanie notatki na temat wybranego parku narodowego- 
praca w grupach. 

7. Poznanie informacji o „ Polskiej czerwonej księdze roślin” i „ Polskiej 
czerwonej księdze zwierząt”. Tworzenie mapy myśli  znanych gatunków 
roślin i zwierząt będących w Polsce pod ochroną. 

8. Rozmowa o zasadach zachowania się w parku narodowym. 
9. Ułożenie i zapisanie w zeszytach zasad zachowania się w parku 

narodowym. ( Ułożenie zasad z rozsypanki  wyrazowej – praca 
indywidualna zróżnicowana). 

10. Dyskusja na temat : Co jest przyczyną wyginięcia niektórych gatunków 
zwierząt i roślin?  

11. Wyjaśnienie różnicy między ochroną całkowitą a częściową.  
12. Burza mózgów – Co możemy zrobić dla ochrony środowiska? 
13. Podsumowanie  zajęć. Ocena aktywności uczniów na zajęciach. 
14.  Informacja zwrotna .( Nauczyciel podaje różne  informacje ,a uczniowie 

stają po właściwej stronie prawda lub fałsz). 
15. Praca domowa. Napisz 3 przykłady wpływu zanieczyszczeń na 

środowisko. 
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