
Las jest zbiorowiskiem roślin, wśród których przeważają 

drzewa. Jest środowiskiem życia dla wielu gatunków 

zwierząt.  

W Polsce występują lasy liściaste, iglaste i mieszane.  

Roślinność w lesie tworzy tzw. warstwy: 
 

 ściółka leśna: najniższa warstwa lasu - igły, liście z drzew, gałązki, szyszki; w warstwie tej żyją dżdżownice, 

ślimaki i owady, np. mrówki 

 runo leśne: mchy, paprocie, niewielkie rośliny zielne, grzyby; w warstwie tej żyją owady, ptaki, płazy i gady, 

drobne ssaki (jeże, krety, myszy) oraz te większe jak jeleń, sarna, dzik czy lis 

 podszyt: młode drzewa i krzewy (jeżyny, maliny, bez, głóg, leszczyna); w warstwie tej żyją  owady, pająki, ptaki 

 korony drzew: w warstwie tej żyją ptaki i małe ssaki (wiewiórki, nietoperze) 

 

Co to jest las? – obejrzyjcie film przyrodniczo-edukacyjny dla dzieci 

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

 

Połącz liniami warstwy lasu z odpowiednimi nazwami. 
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4b66496189a47914c8aa310fe23fc60e_/ 

 

Czy znasz drzewa rosnące w naszych lasach ?  

https://learningapps.org/1140325 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4b66496189a47914c8aa310fe23fc60e_/
https://learningapps.org/1140325


Zaproście wszystkich domowników do grupowej pracy plastycznej.  

       Im nas więcej, tym weselej ! 
 

Każdy z domowników rysuje na  kartce drzewo (lub kilka drzew).  

Następnie każdy wycina swoje drzewa. Wszystkie drzewa układamy  

np. na kartonie, przyklejamy klejem. Docinamy karton dookoła.  

Możecie dodatkowo ozdobić swój wspólny las grzybkami, kwiatkami, 

zwierzętami, wyciąć i dokleić słoneczko…  
 

Co daje nam las? 

Las to „zielone płuca” naszej planety. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen.  

Dzięki temu mamy czyste powietrze. Z lasu pochodzi drewno. Rosną tam rośliny, które wykorzystuje 

się w lecznictwie, a także owoce i grzyby. Nie zbieraj ich jednak samodzielnie. W lesie rosną też rośliny i grzyby 

trujące. Co jeszcze daje nam las? Oczywiście możliwość wypoczynku. Przyjemnie jest pojechać do lasu i wdychać tam 

świeże powietrze, słuchać śpiewu ptaków i poszukać grzybów. 

 

Mamy dzisiaj dla Was propozycję zabawy muzyczno – ruchowej, 

podobnej do znanej już Wam ze świetlicy zabawy „Głowa, ramiona…” 

https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0 
 

Przypominamy, że zdjęcia Waszych prac możecie wysyłać na adres: 

joatry.904@edu.erzeszow.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0
mailto:joatry.904@edu.erzeszow.pl

