
Czym jest  
przyroda?

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBU Z PORTALU SQULA.PL:
- quiz „Przyroda i jej składniki”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/poznaje-
przyrode/3378-przyroda-i-jej-skladniki (Squla – Zaloguj się – Klasa 4 – Przyroda – Poznaję 

przyrodę – Przyroda i jej składniki).

Cele ogólne lekcji
Zdobycie wiadomości o przyrodzie i jej składnikach.

Cele szczegółowe lekcji
Po lekcji uczeń powinien umieć: 

 podać definicję przyrody,
 odróżniać elementy ożywione przyrody od elementów nieożywionych,
 podać przykłady wytworów człowieka. 

Na lekcji potrzebne będą
tablica interaktywna lub laptop, rzutnik i ekran, dostęp do internetu, karty pracy (dla każdego 
ucznia), podręczniki, kartki z tekstami do graffiti (teksty – załącznik 1.)

Metody pracy
 pogadanka
 burza mózgów
 graffiti
 quiz interaktywny

Formy pracy
 praca indywidualna
 praca grupowa
 praca zespołowa

Przebieg lekcji
1.  Nauczyciel wita się z uczniami. Następnie wyjaśnia, czym będą się zajmować na lekcjach przyrody. 

2.  Nauczyciel zapisuje na tablicy wyraz PRZYRODA i prosi, aby uczniowie podawali swoje 
skojarzenia z przyrodą. Zapisuje je wszystkie, po czym z uczniami weryfikuje, które skojarzenia 
są poprawne, a które nie. W czasie weryfikacji wprowadza pojęcie wytworów człowieka.



3.  Nauczyciel wprowadza podział na ożywione i nieożywione składniki przyrody. Następnie prosi 
uczniów, aby wykonali zad. 1. i 2. z karty pracy. W zadaniu 2. uczniowie uzupełniają schemat 
przykładami z tablicy. 

4.  Uczniowie dzielą się na pięć grup, które będą pracowały metodą graffiti. Każda grupa otrzymuje 
kartkę z początkiem opowiadania. Zadaniem grupy jest dopisanie kolejnych dwóch zdań tak, 
aby znalazło się w nich jak najwięcej informacji o składnikach przyrody i aby zachować formę 
opowiadania. Następnie grupa oddaje kartkę kolejnemu zespołowi, a przejmuje kartkę innej grupy  
i znowu dopisuje dwa zdania do jej opowiadania. Zadanie kończy się wtedy, gdy kartka wróci 
do grupy początkowej. Po wykonaniu tego zadania grupy odczytują swoje opowiadania. 

5.  Nauczyciel prosi, aby uczniowie wrócili na swoje miejsca. Następnie zapoznaje ich z portalem 
Squla.pl - tłumaczy, jakie materiały z przyrody i w jaki sposób można na nim znaleźć oraz 
informuje, że na tej lekcji w ramach podsumowania rozwiążą wspólnie quiz z tego portalu 
pt. „Przyroda i jej składniki”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/poznaje-
przyrode/3378-przyroda-i-jej-skladniki. Uczniowie podchodzą po kolei do tablicy/ekranu  
i rozwiązują po jednym zadaniu z quiz z portalu Squla.pl.. Nauczyciel pomaga im, jeżeli jest 
taka potrzeba. Na koniec, po dobrym rozwiązaniu całego quizu, uczniowie biją sobie nawzajem 
brawo.

6.  Jako zadanie domowe uczniowie wykonują zad. 3. i 4. z karty pracy.

Opracowanie: Slow Education



Załącznik 1.

Czym jest 
przyroda?
Teksty do graffiti

Grupa 5.
Kiedy Karol wracał ze szkoły, zaczął wiać silny wiatr. 

Grupa 4.
Przy drodze siedział mały wesoły pies. 

Grupa 3.
Mama wyjrzała przez okno samochodu.

Grupa 2.
Tego dnia Karolinę obudził śpiew ptaków. 

Grupa 1.
Wcześnie rano rodzina Tomka wybrała się na wycieczkę do lasu. 



Zadanie 1. 
Wpisz w okienko P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa. 

Przyrodą nazywamy wszystkie elementy, które nas otaczają, oprócz tych,  
które zrobił człowiek. 

Zadanie 2. 
Uzupełnij tabelę odpowiednimi przykładami.

PRZYRODA

składniki ożywione składniki nieożywione

– –

– –

– –

– –

– –

– –

Zadanie 3. 
Wymień pięć wytworów człowieka, które znajdują się w pobliżu Twojego domu.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Czym jest przyroda?
KARTA PRACY UCZNIA

Klasa: czwarta
Przedmiot: przyroda



Zadanie 4. 
Otocz zieloną pętlą na zdjęciach elementy przedstawiające ożywione składniki przyrody,  
a niebieską pętlą – przedstawiające nieożywione składniki przyrody.
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