
Scenariusz lekcji dla kl. VI według programu „ Nowej Ery” – Jakie
znaczenie mają oceany?

Załącznik 1
I. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło z oznaczonej kratki.

Hasła krzyżówki.

1. Ryba morska, częsta na naszym stole, chętnie poławiana przez rybaków.
2. Antarktyczny ptak, który nie lata, lecz doskonale pływa.
3. Mięsożerny ssak morski, u którego kończyny przednie i tylne uległy przekształceniu

w płetwy.
4. Morski jamochłon o parasolowatym ciele.
5. Najgroźniejszy morski drapieżnik, przedstawiciel ryb chrzęstnoszkieletowych.
6. Głowonóg morski z ośmioma ramionami.
7. Największy ssak morski.
8. Glon należący do brunatnic z charakterystycznymi pęcherzykami powietrza.
9. Najinteligentniejszy ssak morski.
10. Płaska ryba zwana płastugą.
11. Mały jadalny skorupiak morski.
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HASŁO: …………………………………………………………………………………

II. Rozłóż karty przed sobą. Rozpoznaj rośliny i zwierzęta przedstawione na nich.
Nazwy tych organizmów są rozwiązaniem krzyżówki. Następnie ułóż karty tak, aby ich
kolejność odpowiadała układowi nazw organizmów w krzyżówce. Po ułożeniu kart odwróć je
na drugą stronę i odczytaj powstałe hasło.
Zapisz je pod rozwiązaniem krzyżówki.
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KONSPEKT DLA KLASY VI

DZIAŁ PROGRAMOWY: Charakterystyka strefżycia w morzu.

Temat: Jakie znaczenie mają oceany?
Czas trwania: dwie godziny lekcyjne
Zakres treści: znaczenie oceanów dla człowieka, transport morski, połowy ryb,

hodowla organizmów morskich, bogactwa mineralne, turystyka
nadmorska.

Cele: 1. wiadomości: uczeń wie, że oceany są wykorzystywane gospodarczo
przez człowieka, wymienia dziedziny gospodarki,
w których wykorzystuje się morza i oceany, rozróżnia
statki wykorzystywane w celach gospodarczych, objaśnia
na czym polegają limity połowów, wymienia korzyści,
które człowiek czerpie z mórz i oceanów, zna zagrożenia
mórz i oceanów i wymienia sposoby zapobiegania im.

2. umiejętności: uczeń wyjaśnia, dlaczego ludzie chętnie wypoczywają
nad morzem, opisuje wykorzystanie mórz i oceanów przez
człowieka, analizuje skutki korzystania przez człowieka z
zasobów morskich, prawidłowo posługuje się pojęciami,
wyciąga wnioski, prowadzi dyskusję, korzysta z różnych
źródeł wiedzy, ocenia wyniki własnego uczenia się,
prezentuje własny punkt widzenia, podejmuje indywidu-
alne i grupowe decyzje.

3. postawy: uczeń jestświadomy
niekorzystnego wpływu człowieka na ekosystem mórz
i oceanów, potrafi właściwie komunikować się w grupie
i współpracować z kolegami, czuje się odpowiedzialny za
efekty pracy zespołowej,w sposób twórczy rozwiązuje
problemy, szanuje odmienne poglądy i opinie oraz szuka
dróg porozumienia, maświadomość całokształtu zjawisk
ekologicznych, jest zmotywowany do aktywnego uczestni-
ctwa w rozwiązywaniu problemów.

Forma pracy: indywidualna i grupowa.
Metody pracy: doświadczenia, demonstracja, metaplan, burza mózgów.
Środki dydaktyczne: film video edukacyjny „ Przemysł rybny” z „ Zielonego
Pakietu” oraz fragment filmu dokumentalnego „ Morze, ropa –śmierdząca



sprawa”, karty zespołowej obserwacji filmu, karty pracy, arkusz ewaluacyjny,
krzyżówka, literatura popularnonaukowa, informacje z internetu, gra:
„Dylematy” z „ Zielonego Pakietu”,rozsypanka wyrazowa i rysunkowa ( Za
burtą), szary papier, kolorowe kartki, akwarium, pompka z pojemnika na mydło
w płynie, gumki recepturki, plastykowe nakrętki, olej spożywczy, fusy z kawy,
mała łódka zabawka,żyłka wędkarska, haczyki, karton po mleku, artykuły
spożywcze ( np. chipsy, okruchy chleba).

PRZEBIEG LEKCJI ( pierwsza godzina lekcyjna)

I. Faza wstępna
1. Czynności organizacyjne.
2. Sprawdzenie wiadomości z poprzednich lekcji – krzyżówka.
3. Wprowadzenie do lekcji – hasło krzyżówki ( ZNACZENIE OCEANÓW,

CHROŃ OCEANY), wyświetlenie fragmentów filmów edukacyjnych, na
podstawie których uczniowie wypełniają kartę zespołowej obserwacji filmu.

4. Przedstawienie tematu i celów lekcji. Zapisanie tematu na tablicy i w
zeszytach.

II. Faza realizacji
• Uczniowie siadają przy wyznaczonych stanowiskach, zgodnie z

wcześniejszym podziałem na grupy, których nazwy pochodzą od łańcucha
pokarmowego: I grupa – plankton, II grupa – krewetki, III grupa –
tuńczyki, IV grupa – rekiny, V grupa – człowiek. Każda grupa otrzymuje
karty pracy, arkusze ewaluacji lekcji, materiały potrzebne do
przeprowadzenia doświadczeń, rozsypanki wyrazowo-rysunkowe, arkusz
gry „ Dylematy”, arkusz szarego papieru, kolorowe karteczki, informacje z
literatury i internetu.

• Sprowokowanie burzy mózgów, podczas której nauczyciel prosi uczniów o
przedstawienie problemów, z jakimi mogliby spotkać się w przypadku
ekosystemu oceanu. Nauczyciel wypisuje podane przykłady na tablicy.
Uczniowie podchodzą do tablicy i przypinają symbol patrolu
zanieczyszczeń przy tych hasłach, które związane są z zagrożeniami.

• Uczniowie układają dwa zdania z rozsypanek wyrazowych. Zdania
przedstawione są w formie problemów, z których jeden poszczególne
zespoły muszą przedyskutować i przedstawić w postaci metaplanu
(załącznik 2 i 3).

1. - Jakie statki są wykorzystywane w transporcie morskim i do czego służą?
- W jaki sposób transport morski wpływa naśrodowisko wodne?

2. - Jakie bogactwa mineralne wydobywane są z mórz i oceanów?
-W jaki sposób pozyskiwanie surowców mineralnych wpływa na stan mórz i
oceanów?

3. - W jaki sposób turystyka morska wpływa na stanśrodowiska naturalnego?
- Dlaczego ludzie chętnie odpoczywają nad morzem?

4. -Jaką rolę odgrywają połowy ryb morskich i innych organizmów?
-Co jest przyczyną zmniejszania się zasobów ryb w morzach i oceanach?

5. - Do czego człowiek wykorzystuje morza i oceany?



- W jaki sposób działalność człowieka wpływa na degradację mórz i oceanów?

-Uczniowie gromadzą informacje dotyczące aktualnego stanu ekosystemu wodnego ( Jak
jest?), idealnej wizji ( Jak być powinno?), ustalają przyczyny problemu ( Dlaczego nie jest
tak, jak być powinno?) oraz wnioskują.
- Przedstawiają grupową dyskusję w formie metaplanu na arkuszach szarego papieru i
kolorowych kartkach.
- Sprawozdawcy prezentują pracę zespołów.

III. Podsumowanie i ocena- uczniowie oceniają prace grup przez wpisywanie punktów
zgodnie z wyszczególnionymi kryteriami ( załącznik 5). Każda grupa ocenia inną,
nie siebie. Punkty dla każdej grupy przyznaje także nauczyciel. Ostateczna ocena
określana jest na podstawie zgromadzonych punktów.

Zadanie domowe
Zaprojektuj plakat głoszący potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów mórz i
oceanów.

PRZEBIEG LEKCJI (druga godzina lekcyjna)

I. Faza wstępna:
1. Czynności organizacyjne.
2. Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej – samodzielne wykonanie

ćwiczenia 42 ze strony 64 ( Nowa Era) – znaczenie wszechoceanu. Uczniowie
rozwiązują rebus, którego hasłem jest platforma wiertnicza i wyjaśniają
związek hasła z gospodarczym wykorzystaniem zasobów mórz i oceanów.

( załącznik 8)
3. Wprowadzenie do lekcji – uczniowie korzystając z rozsypanki wyrazowej

przyporządkowują zanieczyszczenia wody do sposobów jej wykorzystania
przez człowieka do rekreacji. Zachęcamy uczniów do przedstawienia własnych
przykładów. Krótka dyskusja.

II. Faza realizacji:
1. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo „ŚMIEĆ ”i prosi uczniów o podanie

skojarzeń wiążących się z tym słowem.
2. Uczniowie zastanawiają się w jaki sposób wrzucane do wodyśmieci mogą

zaszkodzić żyjącym w niej organizmom.
3. Pokaz. Nauczyciel wypełnia wodą wcześniej przygotowane akwarium, które

przedstawia morze.
4. Do akwarium wlewa 1-2 krople barwnika spożywczego lub atramentu; miesza

wodę tak, aby barwnik rozpuścił się i zniknął. Pyta uczniów, dlaczego nie
widzą koloru. Podkreśla, że brak koloru nie jest oznaką braku barwnika.
Wyjaśnia,że jest on wciąż obecny w postaci rozcieńczonej, dlatego nie
widocznej. Nawiązuje do sytuacji mającej miejsce podczas wrzucania
odpadów do morza.

5. Uczniowie wymieniają rodzaje odpadów, które trafiają do wody. Chętny uczeń
wrzuca różne przedmioty imitujące zanieczyszczenia do akwarium. Uczniowie



dyskutują na temat tego co się dzieje z poszczególnymiśmieciami po
wrzuceniu ich do morza i w jaki sposób mogą one wpływać nażyjące w
wodach zwierzęta i rośliny.

6. Asystenci zespołów podchodzą do akwarium w celu pobrania próbek z
zanieczyszczoną wodą. Przez tydzień uczniowie będą prowadzić obserwacje
zmian zachodzących w zanieczyszczonej wodzie i zapisywać swoje
spostrzeżenia w założonych przez siebie dzienniczkach obserwacji.

7. Uczniowie pracują w tych samych zespołach. Otrzymują karty pracy z
zadaniami i instrukcją ich wykonania.

8. Po wykonaniu zadań sprawozdawcy prezentują pracę. Pozostali uczniowie
uzupełniają karty pracy i dzielą się spostrzeżeniami.

III. Fazapodsumowująca.
1. Dyskusja i uzupełnienie wypowiedzi uczniów przez nauczyciela.
2. Ocena pracy uczniów. Wklejenie kart pracy do zeszytu.
3. Ewaluacja. Uczniowie wypełniają arkusz ewaluacyjny.

Zadanie domowe.
Sporządź wykaz działań, jakie możesz osobiście podjąć, aby zminimalizować potencjalne
negatywne skutki wpływu swojego stylużycia naśrodowisko mórz i oceanów.



Załącznik 2

Instrukcja dla grupy do opracowania metaplanu.

Macie ok. 20 minut na grupową dyskusję oraz zapisanie jej przebiegu według
otrzymanych poleceń.

1. Wybierzcie do dyskusji grupowej jeden z dwóch problemów
przedstawionych w postaci rozsypanki wyrazowej.

2. Wybrany problem zapiszcie w chmurce ( kolorowej karteczce) i
przyklejcie u góry szarego papieru ( patrz załącznik 3 – wzór metaplanu ).

3. Niech każdy członek grupy odpowie na pytania szczegółowe, odnoszące
się do Waszego problemu, czyli:

• Jak jest? (stan aktualny)
• Jak powinno być? (stan idealny)
• Dlaczego nie jest tak, jak powinno być ( podajcie przyczyny)

4. Odpowiedzi zapiszcie na małych ponumerowanych białych kartkach.
5. Posegregujcie odpowiedzi, przeczytajcie, wybierzcie najciekawsze

propozycje.
6. Zapiszcie je na odpowiednio przeznaczonych do tego kolorowych

kartkach i przyklejcie do szarego papieru
7. Namalujcie odpowiednie znaki plastyczne ( logo) przy odpowiedziach na
pytania szczegółowe nr1( Jak jest?) i nr 2 ( Jak powinno być?).
8. Wyciągnijcie wnioski z grupowej dyskusji na wybrany temat, zapiszcie je

na odpowiednich karteczkach i przyklejcie na szarym arkuszu w
odpowiednim miejscu.

9. Sprawozdawca grupy prezentuje pozostałym uczniom klasy Waszą
pracę.



KARTA PRACY

KLASA: …….. DATA: ……………………

ZESPÓŁ ……………………………………………………
SKŁAD: 1. …………………………………………………( lider)

2. …………………………………………………( sekretarz)
3…………………………………………………..( sprawozdawca)
4…………………………………………………..( asystent)
5. ………………………………………………….
6. …………………………………………………..

Podzielcie role w grupie tak, aby każdy mógł uczestniczyć w Waszych badaniach. Przed
wykonaniem zadań przeczytajcie dokładnie polecenie i zaplanujcie pracę. Dokładnie
notujcie swoje spostrzeżenia z obserwacji i wnioski. Pamiętajcie o zachowaniu porządku
podczas pracy.

Zadanie 1.
Wypisz skojarzenia, jakie wiążą się ze słowem odpad.

ODPAD

Zadanie 2.
Ćwiczenie 1a – Uwolnij się od śmieci.
Materiały: gumki tzw. Recepturki.
Przebiegćwiczenia: a) podnieś rękę tak, aby palce stanowiły dziób, dłoń – głowę, a
przedramię – szyję ptaka;

b) wyobraź sobie,że jesteś ptakiem, szukającym w wodzie pożywienia i
zaplątujesz się w porzuconą sieć ; podczas próby uwolnienia się głowa przechodzi przez
oczko w sieci;

c) załóż gumkę na nadgarstek, a następnie spróbuj się z niej uwolnić nie
używając ani drugiej ręki, ani zębów, ani nie pocierając o nic ręką ( ptak ma do dyspozycji
tylko szyję i skrzydła!) ;

d) zastanów się co w takiej sytuacji czeka ptaka?



Wnioski:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 3.
Ćwiczenie 1b – Uwolnij się od śmieci.

Materiały: duże gumki recepturki.
Przebiegćwiczenia: a) wyobraź sobie,że jesteś foką, zaplątaną w porzuconą sieć :

b) załóż gumkę z wierzchu dłoni i zaczep ją o kciuk i mały palec – są to
płetwy zwierzęcia;

c) spróbuj się uwolnić bez użycia pomocy;
d) zastanów się co w takiej sytuacji czeka fokę?

Wnioski:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4.
Wspólnie zaprojektujcie plakat przedstawiający niebezpieczeństwa, jakie
niesie ze sobą wyrzucanie odpadów do morza !



KARTA ZESPOŁOWEJ OBSERWACJI FILMU
Data.............

GRUPA.............................................................

Zespół: 1............................................................................... (lider)
2............................................................................... (sprawozdawca)
3............................................................................... (sekretarz)
4...............................................................................
5...............................................................................

Obszar/ kontynent, pa ństwo, region /, którego dotyczy:
.........................................................................................

PROBLEM :-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecenie:
1. Na podstawie filmu sformułuj problem ekologiczny jaki porusza film i wpisz

na kartę.
2. Wypełnij poszczególne ramy schematu:

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA

RODZAJE ZANIECZYSZCZENIA

SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA

TYTUŁ FILMU: ..............................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
...



Dokończcie zdanie:

Sprawc ą problemu ekologicznego poruszanego przez film jest: -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRA DYLEMATY

PROBLEM:

Raporty mówią o zmniejszeniu liczbyśledzi, łowionych przez flotę rybacką kraju.
Złowiono już tak wiele ryb, że pozostało ich zbyt mało, by ich populacja w naszych
wodach mogła odtwarzać się.

Co Twoim zdaniem należy zrobić, by temu przeciwdziałać?

Podkreśl właściwą odpowiedź i uzasadnij swój wybór.

1. Powinniśmy nadal łowić śledzie, dopóki nie przestanie to być ekonomicznie
opłacalne. Później powinniśmy przestawić naszą flotę na połowy innego rodzaju
ryb.

2. Powinniśmy wprowadzić kontyngenty, określające, ile ton ryb można złowić.
3. Powinniśmy zwiększyć rozmiary otworów w sieciach rybackich, tak aby mogły się

przez nie prześlizgnąć mniejsze rybki. Rozmnażałyby się one, doprowadzając do
odtworzenia populacji ryb.

4. Powinniśmy zaprzestać łowienia tego gatunku ryb, dopóki ich zasoby znowu się
nie odrodzą.



Załącznik nr 3

WZÓR PLAKATU – METAPLANU

JAK JEST ? JAK POWINNO BYĆ ?

DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK BYĆ POWINNO ?

WNIOSKI:

..................................................................................................................................................................................
Opracowała mgr Jolanta Grębowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie

PROBLEM


