
TEMAT: LAS JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA ORGANIZMÓW 

 

Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na spacer. Obiecałam Wam, że wyjdziemy 

razem do lasu.  Przykro mi, że nie możemy się spotkać. Słowa dotrzymuję. 

Usiądźcie wygodnie i kliknijcie w poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

Podobało się Wam? Mam nadzieję, że zapamiętaliście informacje.  

Las to szczególne miejsce. Tam odpoczywamy, regenerujemy siły.  Zastanówcie 

się, jakie jeszcze znaczenie ma las – dla nas ludzi i dla świata przyrody. 

 

Funkcje lasu: 

- dom zwierząt, 

- tlen – produkują rośliny, a jak wiecie tlen jest nam bardzo potrzebny                               

do oddychania, 

- las – pochłania zanieczyszczenia, jest naturalnym filtrem, 

- jest miejscem wypoczynku, chroni nas przed hałasem, 

- jest magazynem wilgoci, zapobiega powodziom,  – jak będziecie w lesie, 

szczególnie po deszczu, dotknijcie dłonią runa leśnego- chodzi mi o mech       -

ciekawa jestem do jakich wniosków dojdziecie, 

- las dostarcza drewna – do produkcji papieru (pamiętajmy, o tym by oddawać  

stare czasopisma, zeszyty na makulaturę, w ten sposób oszczędzamy drzewa), 

do produkcji mebli, domów, 

- las dostarcza pożywienia – również nam ludziom. Lubicie poziomki? 

Zastanówcie się, jakie jeszcze bogactwa daje nam las. 

 

Lasy dzielimy na : liściaste( np. las bukowy), mieszane i iglaste (bory). 

Przypomnijcie sobie jakie drzewa iglaste możemy spotkać w lasach? A jakie 

liściaste? 

 Przeczytajcie temat  str. 155-158. Zastanówcie  się, co nam wolno robić                        

w lesie, a czego nam nie wolno.  

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs


Wykonajcie krótkie ćwiczenia- nie będziecie mieć problemu z ich 

rozwiązaniem. 

1, 2 str.82 

3,4,5 str.83 

 

Warstwy lasu: 

- korony drzew – tutaj dociera najwięcej światła słonecznego, panuje mała 

wilgotność i najsilniej wieje wiatr 

- podszyt – siła wiatru jest znikoma, średnia wilgotność powietrza, dociera mało 

światła słonecznego, 

- runo leśne – duża wilgotność, niewielka ilość światła słonecznego (pamiętasz 

ćwiczenie w jednym z poprzednich tematów, gdzie była mowa o tym, że rośliny 

światłolubne rosnące w warstwie runa zakwitają wczesną wiosną, gdy na 

drzewach nie ma jeszcze liści?) , brak podmuchów wiatru 

- ściółka leśna. 

Na podstawie powyższych informacji wykonajcie ćwiczenie 5 str. 85 

Oglądamy: https://www.youtube.com/watch?v=NO0FLsZ4Rr4     

Przeczytajcie proszę tekst – strony od 160  do 164 w podręczniku. 

Wykonajcie ćwiczenia: 

1,2,3 str. 84 

4 str. 85 

Dla chętnych – opracujcie na kartce z bloku regulamin 

pobytu w lesie.  

Regulamin to zbiór zasad – co nam wolno, a czego nie 

wolno w nim robić ( od 6 do 10 punktów). Można go 

ozdobić. Proszę, by były to Wasze samodzielne prace.  

Pozdrawiam Was serdecznie                   

https://www.youtube.com/watch?v=NO0FLsZ4Rr4%20%20%20%20

