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Materiał sfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego 2009-2014: „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”

Przyroda się budzi
W poszukiwaniu wiosny

Scenariusz zajęć edukacyjnych – edukacja wczesnoszkolna

Wstęp:

Wiosna to czas budzenia się przyrody. W słoneczny dzień, w słońcu możemy spotkać pierwsze 
owady. Drzewa powoli wypuszczają liście, ułatwiając nam rozpoznawanie gatunków. W czasie 
zajęć dzieci mają możliwość zwrócenia uwagi na różne cechy charakterystyczne pozwalające 
rozróżniać gatunki roślin wczesnowiosennych. Kolejne zadania pozwalają dzieciom na dosko-
nalenie ich umiejętności obserwacji. Zajęcia wieńczy wspólna praca plastyczna, pozwalająca 
na większą integrację grupy oraz utrwalenie nazw napotkanych roślin i owadów. 

Czas modułu: 2 godziny lekcyjne.
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Cele ogólne (edukacyjne): 

I. Nauczymy się rozpoznać i nazwać wczesnowiosenne rośliny oraz owady na podstawie 
ich cech charakterystycznych.

II. Udoskonalimy umiejętność dokumentowania obserwacji.
III. Udoskonalimy umiejętność współpracy w grupie.

Cele operacyjne zajęć: 

1. Rozpoznamy i nazwiemy wiosenne rośliny i owady.
2. Przywrócimy ich wizerunkom kolory, korzystając z natury jako wzoru.
3. Sprawdzimy na jakim etapie rozwoju jest napotkany jawor.
4. Wykonamy wspólną pracę plastyczną ukazującą Wiosnę.

Realizowane elementy PP (edukacja wczesnoszkolna): 

Uczeń:
• korzysta z przekazywanych informacji,
• obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przy-

czynę ze skutkiem,
• wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku,
• nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski,
• chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny.

Potrzebne pomoce i materiały: 

Będziemy potrzebować:
• prosty Atlas roślin naczyniowych Polski – może być w wersji przedstawiającej gatunki 

wiosenne,
• prosty Atlas owadów Polski,
• karty pozwalające na identyfikację i kolorowanie roślin wczesnowiosennych – załącz-

nik nr 1,
• karty pozwalające na identyfikację i policzenie owadów wczesnej wiosny – załącznik 2,
• karty pozwalające na identyfikację fazy rozwoju drzewa klonu/jawora – załącznik 3,
• materiał dotyczący zmian fenologicznych w przyrodzie (dla nauczyciela) – załącznik 4,
• lupy lub pudełka obserwacyjne z lupą (1 na parę dzieci),
• siatka do chwytania okazów, ew. chwytak do owadów,
• kredki (kilka kolorów dla każdej pary dzieci),
• cenki lub naklejki – min. 10 na dziecko,
• sztywne podkładki do rysowania (dla każdego dziecka),
• nożyczki (ok. 10 par),
• klej,
• arkusz papieru pakowego,
• paski np. krepiny do oznaczenia granic miejsca zajęć,
• worek na ścinki. 
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Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:

Wybór miejsca realizacji zajęć

Miejscem zajęć jest skraj wiosennego lasu grądowego (lasu mieszanego, z przewagą drzew 
liściastych), park lub ogród. Działanie podejmujemy w czasie, gdy można już wyraźnie zaob-
serwować w przyrodzie oznaki wiosny. Gdy zakwitły dzikie rośliny wczesnej wiosny (przebi-
śniegi, zawilce, przylaszczki, zdrojówki, złocie, kokoryczki i inne). Ważne, by pojawiły się też 
pierwsze owady: motyle, pszczoły, trzmiele. Dzień powienien być słoneczny i ciepły.

Wybrane miejsce powinno się znajdować nie więcej niż 10 minut spaceru od Ośrodka Edu-
kacyjno–Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego lub szkoły. Jeśli jest dalej warto 
zaplanować zajęcia na dłuższy okres czasu i potraktować jako wycieczkę. 

Organizacja zajęć

Zajęcia powinny być skorelowane z zajęciami dotyczącymi rozpoznawania jesiennych zmian 
wśród drzew. Warto, aby – dla porównania – odbyły się w tym samym terenie.
Przed rozpoczęciem zajęć omów zasady bezpieczeństwa i wyznacz granice obszaru, po którym 
dzieci mogą się poruszać (np. za pomocą taśm z krepiny umieszczonych na granicznych drzewach).

Wyznacz sygnał, który kończy poszczególne części zajęć. Czas poszczególnych części dostosuj 
zależnie od obserwowanej aktywności dzieci. 

Zapewnij sobie pomoc innych dorosłych, w liczbie 1 osoba dorosła na 8–9 dzieci. W czasie 
pracy dorośli wspierają je tylko wtedy, gdy dzieci sygnalizują konkretny problem. Pomoc nie 
może ograniczać samodzielności uczniów.

Końcową pracę plastyczną można wykonać w sali, jako kontynuację zajęć w terenie.

Odprawa (do 10 minut)

Poproś, aby dzieci ustawiły się w luźnym kręgu. Przedstaw dzieciom cele zajęć w terenie.

1. Rozpoznamy i nazwiemy wiosenne rośliny i owady.
2. Przywrócimy ich wizerunkom kolory, korzystając z natury jako wzoru.
3. Sprawdzimy na jakim etapie rozwoju jest napotkany jawor.
4. Wykonamy wspólną pracę plastyczną ukazującą wiosnę.

Przypomnij zasady bezpieczeństwa oraz zasady zachowania w czasie zajęć w terenie, które sprzy-
jają ochronie przyrody. Zwróć uwagę na konieczność zachowania ciszy, aby nie płoszyć zwierząt. 

Korzystając z pomocy innych dorosłych lub dzieci, zaznacz granice terenu bezpiecznej eksplo-
racji przez uczniów.

Odpędzanie Zimy – przywracanie barw natury … (30 minut)

Rozdaj dzieciom karty pracy (załącznik nr 1). Przedstawiają one typowe rośliny wiosenne. 
Poproś, aby uczennice i uczniowie odnaleźli je wokół siebie: w ogrodzie, pod drzewami i/ lub na 
łące. Ich zadaniem jest rozpoznać „rośliny wiosny” w terenie i zaznaczyć ten fakt na swoich 
kartach pracy. A na tych kartach wciąż zima – wszystko jest białe… Poproś, żeby użyli kredek 
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do „odgonienia Zimy”, czyli przywrócenia roślinom ich prawdziwych kolorów. W praktyce ozna-
cza to, że dzieci pokolorują odpowiednie rysunki konturowe, korzystając z żywych okazów jako 
wzoru barw dla każdej odnalezionej i zaobserwowanej rośliny. Gdyby dzieci znalazły roślinę, 
której brakuje w karcie pracy, poproś, by spróbowały ją dorysować w jednym z wolnych pól. 

Połącz dzieci w pary i poproś o sprawdzenie, czy koleżanka/kolega poprawnie wykonali zada-
nie czyli, czy dobrali odpowiednie kolory. Pozwól na ewentualne poprawienie pomyłek, w razie 
wątpliwości pozwól dzieciom skorzystać z atlasów lub sam/a rozstrzygnij poprawność wyko-
nania zadania.

Zbierz prace uczennic i uczniów do przygotowanej teczki. Zostaną wykorzystane do wspólnej 
pracy plastycznej.

Kogo jeszcze obudziła nam Wiosna? (20 minut)

Zwróć uwagę, że wokół pełno jest innych mieszkańców łąki czy świetlistego grądu! Kto to? 
Owady: motyle, pszczoły, trzmiele i inne. Może spotkacie już żabę lub ślimaka? One także 
obudziły się ze snu zimowego i korzystają ze stołówki zastawionej przez Wiosnę. 

Poproś, by dzieci sięgnęły po kolejną kartę pracy (załącznik nr 2). Znajdą tam wizerunki 
różnych zwierząt wiosennych. Zaproponuj pracę w parach. Ich zadaniem jest odnaleźć na-
rysowane owady wokół siebie – na całym terenie wyznaczonym do obserwacji. Poproś, by je 
rozpoznali oraz policzyli. Posłużą do tego cenki lub naklejki. Za ich pomocą dzieci oznaczają 
na karcie pracy każdy przypadek napotkania danego zwierzęcia. Pozwól parom na swobodne 
penetrowanie terenu w wyznaczonych granicach. 

Uczennice i uczniowie mogą też bliżej obejrzeć wybrane owady. W tym celu używają pudełek 
obserwacyjnych z lupą. Jednak chwytania owadów może dokonać wyłącznie osoba dorosła 
(np. za pomocą siatki lub chwytaka). Uczniowie współpracują w parach, dzieląc się zadaniami.

Na obserwację owadów daj im ok. 10 minut. 
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Połącz pary w grupy 4 osobowe. Poproś, by uczennice i uczniowie podzielili się swoimi spo-
strzeżeniami. Poproś, by uzgodnili i wskazali 1 obserwację, którą grupa uznała za najbardziej 
ciekawą lub fascynującą, godną przedstawienia reszcie klasy. 

Poproś grupy o przedstawienie swojej najciekawszej obserwacji. Kieruj rozmową tak, 
aby uczennice/uczniowie uzyskali informacje na temat roli owadów w środowisku. Podsu-
mowując pracę badawczą określ wraz z dziećmi co to znaczy, że owady są pożyteczne oraz 
wymieńcie gatunki udokumentowanych drzew.

Zbierz prace uczniów do przygotowanej teczki. Zostaną wykorzystane do wspólnej pracy pla-
stycznej.

Na jakim etapie rozwoju jest drzewo? (15 minut)

Poproś, aby uczennice i uczniowie pracując w parach zidentyfikowali fazę rozwoju napotkane-
go klonu/jawora. 

Wykorzystajcie do tego klucz (załącznik nr 3) pokazujący gałązkę z: 
I. Rozwijającymi się na wiosnę pąkami.
II. W pełni rozwiniętymi liśćmi i kwiatami lata.
III. Zamkniętymi na zimę jesiennymi pąkami i dojrzałymi skrzydlakami.

Właściwy dla wiosny obraz należy pokolorować. 

Podsumujcie obserwacje. Poproś, aby dzieci uzasadniły, z jakich powodów uważają, że drzewo 
znajduje się w fazie rozwoju właściwej dla wiosny. Jeśli zajęcia są kolejnymi, po zajęciach je-
siennych, przypomnij wraz z uczniami, jak wtedy wyglądały drzewa w jesiennej fazie rozwoju. 
Podkreślcie różnice (patrz załącznik nr 4).

Podsumowanie (do 10 minut)

Podsumuj zajęcia, w odniesieniu do celów, przypomnijcie jakie gatunki wiosennych roślin uda-
ło się wam udokumentować, jakie owady spotkać. Zapytaj, jakie znaleźli świadectwa przyjścia 
Wiosny. Zapytaj dzieci o to, co najlepiej zapamiętały z zajęć. 

Po uporządkowaniu terenu, powrót do szkoły lub Ośrodka Edukacyjno–Muzealnego Rozto-
czańskiego Parku Narodowego.

W sali, jako kontynuacja tematu, uczennice i uczniowie wykonują wspólną kompozycję pla-
styczną: Wiosenna łąka, las, park lub ogród (zależnie od miejsca zajęć). Prace wykonujemy 
na jednym arkuszu papieru pakowego wykorzystując wycięte i pokolorowane elementy kart 
pracy. Grupy cyklicznie podchodzą do arkusza i dodają do kompozycji po jednym elemencie. 
Po naklejeniu swojego elementu uczestnicy robią miejsce kolejnej grupie, aż do wyczerpania 
się przyniesionych obrazków. Na początku warto ustalić z całą grupą koncepcję pracy.

Podsumowując wykonaną pracę, bawcie się w zgaduj–zgadulę, rozpoznając rośliny i owady.
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Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2

Zwiastuny wiosny – zwierzęta
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4

Fazy przemian świata żywego w klimacie umiarkowanym

Fenologiczne pory roku są wyznaczone przez takie zjawiska fenologiczne jak: rozwój liści, 
kwitnienie, rozsiewanie nasion, zrzucanie liści i inne etapy rozwoju określonych gatunków 
roślin. Te wybrane gatunki roślin określa się mianem roślin wskaźnikowych (diagnostycznych) 
dla fenologicznych pór roku.

Sezon wegetacyjny zwykle rozpoczyna się, kiedy w dzień temperatura powietrza osiąga po-
wyżej +5 st. C i trwa średnio około 260 dni (około: 100 dni wiosna, 85 dni lato i 75 dni jesień).

Przedwiośnie

Przedwiośniem nazywamy styk zimy i pełnej wiosny. Temperatura powietrza waha się wte-
dy pomiędzy 0 a 5°C. Z każdym dniem robi się coraz cieplej. Zachodzą intensywne zmiany 
w pogodzie oraz wśród przyrody żywej. Wschodzą pierwsze rośliny zielone oraz budzą się 
soki w roślinach wieloletnich. Jest to po spoczynku zimowym początek wegetacji.

Przedwiośnie fenologiczne w Polsce zaczyna się czasami już w lutym lub w marcu, trwa zwy-
kle do początku kwietnia. Fenologiczny początek przedwiośnia (zarania wiosny) wyznaczany 
jest na podstawie zakwitania leszczyny pospolitej i podbiału pospolitego. Kwitnienie leszczyny 
łatwo zauważyć, gdy jej długie męskie kwiatostany, intensywnie żółto pylą w czasie suchej 
i ciepłej pogody. Obok podbiału najwcześniej zakwitają też: śnieżyczka przebiśnieg, szafran 
spiski, krokus wiosenny, zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, kokorycz pełna, sasanka 
wiosenna, złoć żółta, wawrzynek wilczełyko oraz knieć błotna. 

W tym czasie pojawiają się pierwsze owady: pszczoły, trzmiele i motyle. Te ostatnie poja-
wiają się w postaci dorosłej (imago), ponieważ okres zimowy przezimowały w kryjówkach 
i  w cieplejsze dni zaczynają latać. Są to m.in. cytrynek, rusałka żałobnik, rusałka pawik 
oraz rusałka pokrzywnik.

Wszystkie rośliny i zwierzęta wymienione na kartach roboczych tego scenariusza pojawiają 
się w tej fazie fenologicznej.

Wczesna wiosna

Pierwiośnie trwa zwykle od okolicy połowy kwietnia do drugiej dekady maja. Temperatura 
waha się nieco poniżej i powyżej 10°C. Fenologicznie wczesną wiosnę wyznacza kwitnienie 
pierwiosnka lekarskiego. 

Na miedzach i w uprawach pojawia się fiołek polny oraz przetacznik. Na łąkach kwitnie rzeżu-
cha łąkowa. Natomiast w lasach zaczyna kwitnąć czeremcha zwyczajna i poziomka pospolita. 
Pojawiają się liście takich drzew jak buk zwyczajny, dąb szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny.

Pełnia wiosny

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury po-
wietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Pełnia wiosny to zwykle przełom maja i czerwca. 

Jest to już okres prawdziwej eksplozji wegetacji. Z każdym dniem widać zmianę. Kwitną wtedy 
kasztanowiec zwyczajny i lilak pospolity, a także jarząb pospolity. Na wilgotnych pastwiskach 
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i łąkach żółto kwitnie pospolity jaskier ostry, firletka poszarpana i przytulia wonna. W lasach 
gwiazdnica gajowa oraz dąbrówka rozłogowa.

W tym czasie obserwujemy masowe pojawienie się niektórych owadów, jak: chrabąszcz majowy, 
słodyszek rzepakowiec. Przylatują też motyle: rusałka admirał, rusałka osetnik, fruczak gołąbek 
– zawisak aktywny w ciągu dnia, ćma zmierzchnica trupia główka oraz – zawisak powojowiec. 

Wczesne lato

Jest to okres przejściowy pomiędzy wiosną a pełnią lata. Piękna pora roku z soczystą nową 
zielenią liści. Wczesne lato obejmuje zwykle drugą i trzecią dekadę czerwca. Średnia tempe-
ratura dobowa przekracza 15°C i z dnia na dzień rośnie.

Początek lata zaznacza zakwitanie zbóż ozimych. Kwitnie wtedy bez czarny i robinia akacjo-
wa. Z roślin zielnych zakwita dziurawiec zwyczajny, na stawach i jeziorach grzybienie białe. 
W lasach dojrzewają pierwsze poziomki. 

Wśród owadów to czas m.in. świetlików.

Pełne lato

Fenologiczne lato zwykle pokrywa się z miesiącem lipcem i początkiem sierpnia. To okres 
z najwyższymi średnimi temperaturami dobowymi, przekraczającymi o kilka stopni 15°C.

Jego początek wyznacza kwitnienie lipy drobnolistnej. 

Późne lato

Fenologiczne późne lato zwykle obejmuje dwie ostatnie dekady sierpnia, z malejącymi z dnia 
na dzień temperaturami dobowymi, zbliżającymi się do 15°C.

Rozpoczynają się wtedy żniwa zbóż. Późnym latem dojrzewają owoce wczesnych odmian ja-
błoni i gruszy. Dojrzewa bez czarny oraz malina i jeżyna. To czas kwitnienia wrzosów.

Wczesna jesień

Wczesna jesień trwa zwykle od pierwszych dni września do początku października, gdy śred-
nie temperatury dobowe maleją od 15°C do 10°C. W czasie jej trwania mogą pojawić się 
pierwsze przymrozki (do ok. –4 °C), choć nie jest to jeszcze typowe dla tej pory roku.

Początek jesieni wyznacza dojrzewanie owoców kasztanowca. Dojrzewają też owoce derenia 
świdwy. Stopniowo zmienia się barwa ulistnienia kasztanowca, brzozy, klonu i lipy. W lasach 
jednocześnie czerwienieją jagody borówki brusznicy. Kwitnie jeszcze ostrożeń, bluszcz pospo-
lity i dziewięćsił. Dojrzewają owoce i nasiona wielu innych gatunków roślin.

W świecie zwierząt masowy pojaw wykazują rusałki, bielinki i cytrynki. W tym czasie odlatują też 
motyle: rusałka admirał, rusałka osetnik, fruczak gołąbek – zawisak aktywny w ciągu dnia, ćma 
zmierzchnica trupia główka oraz zawisak powojowiec. Pajęczaki z grupy Aeronauti rozsnuwają swe 
nici, na których przemieszczają się licznie na łąkach i w lasach, a które znamy jako „babie lato”.
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W zbiornikach wodnych i na terenach podmokłych spotkać można regularnie żaby, ropuchy 
i traszki, a na nasłonecznionych ekspozycjach jaszczurki zwinki i zaskrońce zwyczajne.

Jesień właściwa, złota jesień

Złota jesień zwykle obejmuje okres od początku października do jego końca, gdy średnia tem-
peratura dobowa maleje od 10°C do 5°C. 

Jesień to okres zamierania wegetacji. Początek jesieni wyznacza żółknięcie liści lipy drobnolistnej, 
klonu i brzozy. Kwitnie zimowit jesienny. To wtedy występuje największa różnorodność grzybów.

Późna jesień

Późna jesień zwykle obejmuje listopad ale może przeciągać się i na grudzień. Średnia tempe-
ratur dobowych wynosi wtedy poniżej 5°C. Praktycznie zamiera wegetacja.

To prawie bezlistna część jesieni ślimacząca się jesiennymi szarugami. Początek późnej jesieni 
datuje się na czas, gdy już całkiem opadną liście brzozy i buka. Pora ta kończy się nastaniem 
dłuższych mrozów.

Zima

Zimą wszelka poważniejsza wegetacja zamiera.

Wyróżniamy tu trzy podokresy. Przedzimek w okresie gdy ziemia nie jest trwale zamarznię-
ta, zwykle trwa on od końca listopada do połowy grudnia. Gdy grunt trwale jest zamarznięty 
mamy pełnię zimy, która kończy się zwykle pod koniec lutego. 

Okres zaniku okrywy śnieżnej i nabrzmiewania pąków wierzb to spodzimek. Gdy rusza we-
getacja mamy znowu pierwszą porę fenologiczną – przedwiośnie.
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