
Scenariusz lekcji biologii w klasie III gimnazjum

TEMAT: Efekt cieplarniany i dziura ozonowa jako skutki zanieczyszczeń atmosfery.

CELE EDUKACYJNE:

� OGÓLNY: uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem atmosfery.

� OPERACYJNE:

Uczeń potrafi:

• wymieniać rodzaje zanieczyszczeń (pyły, gazy),

• wyjaśniać pochodzenie zanieczyszczeń,

• wyciągać wnioski.

Uczeń rozumie:

• złożoność procesów zachodzących w przyrodzie na skutek działalności człowieka,

• konieczność ochronyśrodowiska zaczynając od własnego podwórka,

Uczeń posiada umiejętności:

• dokonywania właściwego wyboru i podejmowania właściwych decyzji z pełną świadomością skutków,

jakie ta decyzja może przynieść,

• prowadzenia ekologicznego stylużycia.

METODY I FORMY PRACY:

� pogadanka z elementami wykładu,

� „burza mózgów”

� metaplan.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

� podręczniki; „Ekologia,środowisko, przyroda” – T. Umiński,

� kaseta wideo „Ocieplanie się klimatu Ziemi”,

� graficzny układ metaplanu.

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Faza wprowadzająca:

• pogadanka wprowadzająca do tematu lekcji,

• wykorzystanie wiadomości z lekcji poprzedniej (kontrola i ocena).

2. Faza realizacyjna (treść właściwa):

• omówienie schematu powstawania efektu cieplarnianego (podręcznik str. 86),

• omówienie schematu powstawania rozrzedzenia warstwy ozonowej (podręcznik str. 87),

• podanie skutków tzw. „dziury ozonowej”:



- wzrost zachorowań ludzi na raka skóry,

- przyspieszenie procesów starzenia się,

- choroby wzroku,

- zaburzenie równowagi biologicznej,

• wyjaśnienie pojęcia „freon”. Freon to chloro-fluoro-pochodne węglowodorów praktycznie metanu

lub etanu. Trwają w atmosferze od 50 do 100 lat (Ekologia str. 287),

• emisja kasety pt. „Ocieplanie się klimatu Ziemi”.

3. Faza podsumowująca:

• Graficzny układ metaplanu:

• Ocenianie aktywności uczniów.

Opracowała:

mgr inż. Bożena Bakalarz

nauczycielka biologii w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie.

SFORMUŁOWANIE
PROBLEMU

Jakie zagrożenie dla ludzkości ma ocieplanie się
klimatu Ziemi?

JAK JEST ? JAK POWINNO BY Ć ?

1. duża ilość zanieczyszczeń w powietrzu,
2. powstanie efektu cieplarnianego,
3. powstanie dziury ozonowej.

1. zredukować zanieczyszczenia,
2. zastosować filtry na kominy,
3. nie używać freonów.

DLACZEGO NIE JEST TAK,
JAK BY Ć POWINNO ?

1. brak katalizatorów w samochodach,
2. stosowanie węgla w kotłowniach i domach,
3. przestarzałe technologie i zakłady przemysłowe

WNIOSKI

1. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych,
2. zmodernizować zakłady przemysłowe,
3. stosować alternatywne źródła energii (wietrzna, wodna, słoneczna)


