
SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY KL. VI 

TEMAT: Krajobraz północnych lasów iglastych 

CELE: 

- wskazanie północnych lasów iglastych na mapie świata; 

- wprowadzenie pojęcia „tajga, wieloletnia zmarzlina”; 

- poznanie warunków klimatycznych tajgi; 

- przystosowanie roślin iglastych do warunków panujących w tajdze; 

- przystosowanie zwierząt do życia w tajdze; 

- poznanie warunków życia i gospodarowania ludzi w tajdze. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Atlas do Przyrody, podręcznik, mapa świata klimatyczno – 
krajobrazowa, prezentacja multimedialna – „ Krajobraz, zwierzęta i życie mieszkańców 
tajgi”, podręcznik „Tajemnice Przyrody” Wyd. Nowa Era. 

I Faza wstępna: 

1. Wprowadzenie do tematu, podanie celów lekcji. 
2. Przypomnienie uczniom znanych im drzew iglastych, cech charakterystycznych. 
3. Wprowadzenie pojęcia Tajga, pokaz slajdów – Krajobraz Tajgi. 

II Faza realizacyjna: 

1. Rozdanie atlasów i kart pracy. 
2. Analiza rozmieszczenia strefy tajgi na Ziemi (atlas, mapa ścienna), wskazanie stref 

klimatyczno – krajobrazowych sąsiadujących z tajgą. 
3. Indywidualna praca uczniów – karta pracy ćw.1. 
4. Omówienie warunków klimatycznych na podstawie klimatogramu z podręcznika. 
5. Wprowadzenie pojęcia „wieloletnia zmarzlina”, prezentacja slajdów. 
6. Indywidualna praca uczniów – karta pracy ćw.2. 
7. Prezentacja zwierząt  tajgi – pokaz slajdów. 
8. Dyskusja – „ Jakie cechy potrzebne są zwierzętom, aby przetrwać w tajdze?”. 
9. Ocena warunków życia i gospodarowania człowieka w tajdze – pokaz slajdów. 
10. Indywidualna praca uczniów – karta pracy ćw.3. 

III Faza podsumowująca: 

1. Podsumowanie wiadomości z lekcji metodą niedokończonych zdań: 
Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się,/ nauczyłem się,/ zapamiętałem… 

2. Zadanie pracy domowej, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń. 

 



 

KARTA PRACY ZAŁ.1 

1. Uzupełnij zdania dotyczące położenia strefy północnych lasów iglastych, 
czyli tajgi. 

 

• Tajga sąsiaduje od północy ze strefą ………………..……………………, a od 
południa ze strefami ……………………… i………………………………. .. 

• Zajmuje ogromne obszary na trzech kontynentach:…………….……., 
……………………. oraz …………………………… . 

• W Europie tajga występuje na terytorium następujących 
państw:…………..……., ……………………, a także ………….…………… . 

• Tajga rozciąga się w strefie klimatu …………….……….……………………. 

 
2. Uzupełnij mapę mentalną. Wpisz w ramki informacje opisujące warunki 

klimatyczne panujące w tajdze. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Zaznacz zdania, które poprawnie opisują warunki życia ludzi w 
północnych lasach iglastych (w tajdze). 

 
o Klimat północnych lasów iglastych sprawia, że jest to obszar gęsto 

zaludniony. 
o Północne lasy iglaste dostarczają owoców leśnych i grzybów. 
o W tajdze ludzie zawsze zajmowali się polowaniem na zwierzęta 

dostarczające futer. 
o Budowanie dróg i domów nie sprawia większych trudności. 
o W strefie północnych lasów iglastych występują bardzo korzystne 

warunki do rozwoju rolnictwa. 
o Ogromne rzeki w strefie północnych lasów iglastych dostarczają obfitość 

ryb. 
o Cennym bogactwem tajgi są drzewa. 

 

 
 


