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Scenariusz lekcji przyrody  - klasa IV 

Temat: Tajemniczy Księżyc 

Cele: 

Uczeń : 

-zna najważniejsze dane dotyczące Księżyca 

-zna fazy Księżyca 

- potrafi pokazać jak przemieszcza się Księżyc względem Ziemi 

-potrafi  wyjaśnić na czym polegają pływy morskie 

-zna pierwszego człowieka lądującego na Księżycu 

Metody: pogadanka, elementy wykładu, mapa pamięci, obserwacja 

Formy pracy: zespołowa, indywidualna, praca w grupach 

Środki dydaktyczne: nożyczki, żółte gwiazdki do wycięcia,  żółte kartki A4, 

markery, strony filmów, piłka -Ziemia 

Przebieg zajęć: 
Faza wstępna 

1. Nauczyciel informuje uczniów, iż ten tydzień w naszej szkole jest 
tygodniem  w którym „SP 4 podróżuje w przestrzeni”, czyli uczniowie 
będą zdobywać wiedzę astronomiczną.  

2. Każde dziecko otrzymuje żółtą gwiazdkę do wycięcia. Nauczyciel zbiera 
gwiazdki i przekazuje je wychowawcy( do wykorzystania w piątek na 
wspólnym działaniu).  

3. Nauczyciel przedstawia cel lekcji i zapisuje temat na tablicy. 
Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel informuje uczniów, iż bardzo często nocą, gdy spoglądamy na 
niebo widzimy Księżyc. Możemy go też czasami zauważyć w ciągu dnia. 
Księżyc to najbliższe ciało niebieskie – nasz jedyny naturalny satelita. 
Znajduje się on w odległości 385 tys. km od Ziemi, to tak jak byśmy 
średnicę Ziemi, czyli około 12 742 km pomnożyli 30 razy.  Księżyc jest 4 
razy mniejszy od Ziemi, ale jednocześnie jest większy niż inne księżyce, 
które krążą wokół innych planet(jest nawet niewiele mniejszy od 
Merkurego –najbliższej planety od Słońca) . Księżyc obiega Ziemię w 
ciągu 27,3 dnia, z prędkością  około 1 km/s.  Na Księżycu jesteśmy 
sześciokrotnie słabiej przyciągani niż na Ziemi, to tak jakbyśmy się 
poruszali na nim w zwolnionym tempie. 

2.  My widzimy Księżyc, gdyż świeci on światłem odbitym od naszej 
najbliższej gwiazdy – Słońca. Ze względu na położenie Księżyca względem 
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Słońca widziany z Ziemi zdaje się zmieniać swój kształt – tak powstają 
fazy Księżyca (2 min18s). https://youtu.be/Is7bsmBeoyw?t=301   

3. Księżyc swoją budową przypomina kulę  i ciekawostką jest to, że my 
patrząc na Księżyc widzimy cały czas  jego jedną stronę. Dzieje się tak 
dlatego, że obrót Księżyca wokół własnej osi trwa tyle samo czasu co jego 
obieg wokół Ziemi. Nauczyciel po środku wolnej przestrzeni(sali) 
umieszcza piłkę – Ziemię (może to być również dziecko), następnie 
wybiera dowolnego ucznia, który będzie Księżycem. Zadaniem ucznia jest 
przesuwanie się po okręgu wokół Ziemi  tak, aby być cały czas przodem 
do planety.  

4. Między Ziemią a Księżycem nieustannie występuje oddziaływanie 
grawitacyjne, które decyduje o powstawaniu pływów morskich. Jest to 
opadanie i wznoszenie się morskich wód co bardzo wyraźnie widać w 
Zatoce Fundy w Kanadzie (około 4 min). https://youtu.be/kpJzR827l-

k?t=289 
5. Człowiek od dawna fascynował się Księżycem.  21 lipca 1969 r. w ramach 

amerykańskiego programu kosmicznego Apollo mógł już na nim 
wylądować.  Pierwszym człowiekiem, który postawił swoją stopę na 
Księżycu był Neil Armstrong wypowiadając słowa: „To jest mały 

krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. Do grudnia 1972 roku 
jeszcze pięciokrotnie lądowano na Księżycu. 

Faza końcowa  
Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie grup, rozdaje im markery oraz kartki A4 
(mogą być żółte), prosi o wykonanie „mapy pamięci” Księżyca, czyli o wpisanie 
po środku słowa Księżyc a następnie o wypisanie wokół zapamiętanych 
wiadomości związanych z tym słowem. Najlepsze prace zostaną umieszczone 
na posterze na korytarzu szkolnym. 
Praca domowa: Dowiedz się, czy na Księżycu są morza. 
 

 

https://youtu.be/Is7bsmBeoyw?t=301
https://youtu.be/kpJzR827l-k?t=289
https://youtu.be/kpJzR827l-k?t=289
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Scenariusz lekcji przyrody  - klasa V  

Temat: Gwiazdy wokół nas 

Cele: 

Uczeń : 

-zna pojęcie gwiazda 

-zna fazy powstawania gwiazdy 

-wie, dlaczego gwiazda świeci i grzeje 

-zna pojęcie gwiazdozbioru 

-podaje przykłady gwiazdozbiorów na półkuli północnej i południowej 

Metody: pogadanka, elementy wykładu, obserwacja 

Formy pracy: zespołowa, indywidualna, praca w grupach 

Środki dydaktyczne: nożyczki, żółte gwiazdki do wycięcia,  2 różne świeczki, 

błękitne kartki A4, markery, strony filmów.  

Przebieg zajęć: 
Faza wstępna 

4. Nauczyciel informuje uczniów, iż ten tydzień w naszej szkole jest 
tygodniem  w którym „SP 4 podróżuje w przestrzeni”, czyli uczniowie 
będą zdobywać wiedzę astronomiczną.  

5. Każde dziecko otrzymuje żółtą gwiazdkę do wycięcia. Nauczyciel zbiera 
gwiazdki i przekazuje je wychowawcy( do wykorzystania w piątek na 
wspólnym działaniu).  

6. Nauczyciel przedstawia cel lekcji i zapisuje temat na tablicy. 
Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel pyta uczniów: Jak nazywa się gwiazda, która oświetla naszą 
planetę? Otrzymuje odpowiedź –Słońce. Nauczyciel zadaje kolejne 
pytanie: Co daje nam Słońce? Odpowiedź uczniów-światło i ciepło.  

2. Nauczyciel wyjaśnia, że gwiazdą jest takie ciało niebieskie, które jest 
źródłem energii emitowanej w postaci światła i ciepła. Gwiazda jest 
ogromną rozżarzoną gazową kulą. W jej wnętrzu panuje temperatura o 
wysokości kilkunastu milionów stopni Celsjusza. 

3. Nasza gwiazda –Słońce powstała kilka miliardów lat temu z ogromnego 
kulistego i zagęszczonego obłoku materii złożonej w większości z wodoru, 
a także helu i śladowych ilości cięższych pierwiastków.  Ściskana materia 
pod wpływem siły grawitacji osiągnęła tak wysokie ciśnienie i 
temperaturę, że jądra atomów wodoru zaczęły łączyć się ze sobą 
zamieniając się w hel. Powstający proces termojądrowy wydziela 
olbrzymie ilości energii, tzw. promieniowanie słoneczne dające światło i 
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ciepło. Powstaje również szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe – UV, 
które nie dociera jednak do powierzchni Ziemi, ponieważ jest 
zatrzymywane przez jej atmosferę. Nauczyciel rysuje na tablicy 4 kółka, 
które obrazować będą fazy powstawania gwiazdy. W pierwsze kółko 
wpisuje (Gaz i pył kosmiczny). Wraz z uczniami zastanawia się nad 
kolejnymi etapami i wpisuje informacje do drugiego kółka (Siła grawitacji 
ściska cząsteczki gazu i pyłu), w trzecim (Tworzy się kula, wzrasta 
temperatura, pojawia się światło) i w czwartym (Rozpoczyna się reakcja 
jądrowa-wodór zamienia się w hel). Uczniowie informację z tablicy 
przepisują do zeszytu. (film od 9:06 do 13:20) 
https://youtu.be/vAXgNVZRnmo?t=545  

4. Spoglądając letnią sierpniową nocą w górę możemy dostrzec na niebie 
około 3000 „mrugających” gwiazd. Mruganie gwiazd jest wynikiem 

oddziaływania na ich światło atmosfery ziemskiej.  Podobne zjawisko 

obserwujemy latem, gdy Słońce silnie ogrzewa Ziemię.  

5. Gwiazdy różnią się wielkością, wiekiem, składem chemicznym, 

temperaturą. Gwiazda świecąca jasnoniebieską barwą może mieć 

temperaturę na powierzchni około 50 000 stopni Celsjusza. Kolejne 

barwy gwiazd od białej, żółtej, pomarańczowej i czerwonej mają kolejno 

niższe temperatury na powierzchni (do 2000 stopni Celsjusza u świecącej 

na czerwono). Temperatura powierzchni na Słońcu to 5500 stopni 

Celsjusza.  

6. Każda gwiazda ma też inny skład chemiczny co też wpływa na barwę 

wysyłanego światła. Nauczyciel zapala dwie świeczki wykonane z 

różnych substancji. Po zgaszeniu światła obserwujemy barwę płomieni. 

Sprawdzamy czy się różnią. Wiek gwiazdy też wpływa na barwę światła. 

Nowe są bardzo jasne, stare –przybierają barwę czerwoną. (4 min.) 

https://youtu.be/jjI9z1SCaCU?t=15. Gwiazdy różnią się także 

odległością od Ziemi. Aby dotrzeć na Słońce musielibyśmy lecieć do 

niego samolotem 20 lat- światło ze Słońca dociera do nas w 8 minut.  

Światła innych gwiazd docierają do nas w dłuższym czasie. Mogą to być  

4 lata, może to być 1000 lat i więcej. 

7. Od bardzo dawna ludzie patrząc na sklepienie niebieskie podczas 

gwieździstych nocy widzieli grupy gwiazd zajmujących pewien obszar 

nieba. Zazwyczaj gwiazdy te łączono w symboliczne kształty 

różnorodnych  postaci, czy przedmiotów. W ten sposób powstały 

gwiazdozbiory i jest ich 88. Na sklepieniu północnym możemy zauważyć 

m.in. następujące gwiazdozbiory:  Wielka Niedźwiedzica, Mała 

Niedźwiedzica, Smok, Lis, Kasjopeja, Jaszczurka, Lew. Nauczyciel 

pokazuje na tablicy niebo północne, uczniowie odszukują wymienione 

gwiazdozbiory. Na sklepieniu południowym zauważymy takie 

https://youtu.be/vAXgNVZRnmo?t=545
https://youtu.be/jjI9z1SCaCU?t=15
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gwiazdozbiory jak: Krzyż Południa, Hydra, Kruk, Puchar, Jednorożec, 

Strzelec, Wodnik. Nauczyciel pokazuje na tablicy niebo południowe, 
uczniowie odszukują wymienione gwiazdozbiory. 

 
Faza końcowa  
Nauczyciel dzieli klasę na dwa zespoły. Zespoły podzielone zostają na grupy. 
Pracując w grupach uczniowie wypisują na niebieskich kartkach A4 za pomocą 
markerów nazwy gwiazdozbiorów. Jeden zespół nieba południowego, drugi-
nieba północnego. Najładniejsze prace, zostaną zawieszone na korytarzach. 
 
Praca domowa: Dowiedz się, na czym polega śmierć gwiazdy. 
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Scenariusz lekcji przyrody  - klasa  VI 

Temat: Galaktyki Wszechświata 

Cele: 

Uczeń : 

-zna naszą galaktykę 

-zna najbliższe, najdalsze i największe galaktyki 

-wie co to jest rok świetlny 

Metody: pogadanka, elementy wykładu, obserwacja 

Formy pracy:, indywidualna, praca w grupach 

Środki dydaktyczne: nożyczki, żółte gwiazdki do wycięcia,  pomarańczowe  

kartki A4, markery, strony filmów.  

Przebieg zajęć: 
Faza wstępna 

7. Nauczyciel informuje uczniów, iż ten tydzień w naszej szkole jest 
tygodniem  w którym „SP 4 podróżuje w przestrzeni”, czyli uczniowie 
będą zdobywać wiedzę astronomiczną.  

8. Każde dziecko otrzymuje żółtą gwiazdkę do wycięcia. Nauczyciel zbiera 
gwiazdki i przekazuje je wychowawcy( do wykorzystania w piątek na 
wspólnym działaniu).  

9. Nauczyciel przedstawia cel lekcji i zapisuje temat na tablicy. 
Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel informuje uczniów, iż nasze Słońce wraz ze swoimi planetami 

jest tylko drobnym fragmentem ogromnego skupiska gwiazd zwanego 

Galaktyką. Nasza Galaktyka ma kształt dysku (gdy patrzymy na nią z 

boku) i jednocześnie spirali (gdy patrzymy na nią z góry) - nosi nazwę 

Droga Mleczna. Zawiera ona od 200 do 400 miliardów gwiazd i ma 

średnicę 100 000 lat świetlnych i grubość ok. 100 lat świetlnych (950 

biliardów km). Od  najdalszej gwiazdy światło wysyłane dociera do nas 

po 80 000 lat. Według mitologii greckiej Droga Mleczna powstała z 

kropli rozlanego mleka, którym Hera karmiła Heraklesa 

2. Rok świetlny to miara odległości jaką pokonuje światło w próżni w czasie 

jednego roku  (około 9,5 biliona km)  

3. Wiek naszej galaktyki szacuje się na około 13,7 mld lat. W galaktyce 

nieustannie rodzą się i umierają gwiazdy. Nasze Słońce ma przed sobą 

jeszcze klika miliardów lat. (film około 13 minut)... 

https://youtu.be/rObLx_3lptE 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herakles
https://youtu.be/rObLx_3lptE
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4. W widzialnym Wszechświecie znajduje się 350 miliardów dużych 

galaktyk i 3,5 biliona galaktyk karłowatych. Największa to IC 1101, 

najdalsza to MACS0647-JD1, najbliższe nam to Galaktyka Andromedy, 

Galaktyka Trójkąta, Wielki Obłok Magellana (oddalona o 160 000 lat 

świetlnych). Galaktyki grupują się w struktury zwane gromadami 

galaktyk, te  następnie tworzą supergromady. Supergromady przyciągane  

są przez Wielki Atraktor . Oddziaływanie grawitacyjne między Drogą 

Mleczną a Wielkim Atraktorem powoduje, że nasza Galaktyka porusza 

się w kierunku jego centrum z prędkością ponad dwóch milionów 

kilometrów na godzinę. Nauczyciel pisze na środku tablicy w kółku słowo 

Słońce, rysuje następne kółko wpisując Droga Mleczna, rysuje kolejne 

kółko wpisując –galaktyki, rysuje kolejne –gromady galaktyk, rysuje 

kolejne – supergromady, rysuje kolejne – Wielki Atraktor, rysuje kolejne 

–Wszechświat (w środku jest Słońce, na zewnątrz Wszechświat). Rysunek 

uczniowie wykonują w zeszycie. 

Faza końcowa  
Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie grup. Rozdaje pomarańczowe kartki A4, 
markery. Zadaniem uczniów jest wypisanie nazw poznanych galaktyk. 
Najładniejsze prace będą wyeksponowane na korytarzu szkolnym 
 
Praca domowa: Dowiedz się, jak powstaje biały karzeł. 
 

 
 


