
SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII W KLASIE III
GIMNAZJALNEJ

TEMAT: Czy zostaniemy zasypani przez śmieci ?

CELE LEKCJI
poznawcze -uczeń po zajęciach:
- podaje def. odpadów,
- wymienia rodzaje odpadów
- określa kilka sposobów i opisuje kilka metod ograniczenia ilości śmieci w
środowisku

praktyczne - uczeń:
- dokonuje krytycznej oceny stanuśrodowiska naturalnego (dostrzega przejawy
dewastacji otoczenia)

- potrafi wysuwać skuteczną argumentację w dyskusji
swobodnie wyraża swoje myśli i opinie

wychowawcze -uczeń:
- kieruje się w dyskusji tolerancją wobec poglądów innych, panuje nad emocjami
- ma poczucie moralnej odpowiedzialności za stanśrodowiska
- jest przygotowany doświadomych działań zmierzających do ograniczenia masy
śmieci

STRATEGIA: Problemowa

METODY: poszukująca -burza mózgów, dyskusja z zastosowaniem metody -"sześć myślących
kapeluszy"

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: teksty z informacjami ośmieciach, kolorowe kapelusze, duże
arkusze szarego papieru, mazaki

PRZEBIEG ZAJ ĘĆ:
l. Wprowadzenie do tematyki zajęć metodą "burzy mózgów" na temat hasła:
ODPADY
2.Uczniowie poszukują odpowiedzi na pytanie: " Czym są odpady ?"
3.Nauczyciel wywiesza na tablicy dane dotyczące śmieci. Przedstawia problem, który
uczniowie będą rozpatrywać na lekcji: "Rośnie góraśmieci. Czy człowiekowi współczesnemu
uda się nad nią zapanować ? "



4.Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy, a uczniowie do zeszytu.
5.Nauczyciel wyjaśnia istotę metody pracy na lekcji - "metoda myślących kapeluszy". Na
tablicy wywiesza wskazówki dotyczące sposobu myślenia każdego z właścicieli kolorowego
kapelusza.
ó.Podział uczniów na stanowiska poprzez wybór koloru kapelusza. Uczniowie, którzy wybiorą

ten sam kolor siadają blisko siebie. Nauczyciel wybiera kolor niebieski, co oznacza
przewodzenie dyskusji.
7.Wybór dwóch sekretarzy. Ich zadaniem jestnotowanie na arkuszach papieru argumentów
podkreślających zagrożenia i możliwości obrony przedśmieciami wyłaniające się w trakcie
dyskusji.
S.Określenie czasu na dyskusjię.
9.Nauczyciel inicjuje i kieruje dyskusją.
10. Analiza problemu.
11. Zakończenie debaty. Przedstawienie wniosków przez sekretarzy.
12.Wypowiedzi kolejnych uczniów na temat"Jak czułeś się -w danej roli ?" oraz "Czy
dyskusja zmieniła twoje spojrzenie na problemśmieci naświecie?"



MYŚLĄCE KAPELUSZE

*BIAŁY - tzw. "mały komputerek" - przedstawia liczbowe dane, nie wydaje opinii

*CZARNY - "pesymista "- wytyka braki, krytykuje, wskazuje na zagrożenia

*CZERWONY - kieruje się emocjami, działa bez zastanowienia,opisuje swoje uczucia

*ZIELONY – „ innowator " - myśli twórczo, ma różne pomysły

*ŻÓŁTY - " optymista " -myśli pozytywnie, widzi same korzyści, żadnych przeszkód

*NIEBIESKI - " dyrygent orkiestry " - przewodniczy dyskusji, pilnuje przestrzegania zasad,
neutralny

rozkład:
- metalowej puszki -100 lat
- aluminiowej puszki -200 - 500 lat
- plastikowej butelki - 500 lat
- szklanej butelki - ponad 1000 lat
- 1 bateria może zanieczyścić 1m2 ziemi, kupujemy ich setki milionów rocznie
- 1 Polak - wyrzucenie 1słoika po dżemie -10 000 ton (10 mln kg ) szkła w ciągu roku
- w Polsce doba opieki nad pacjentem w szpitalu, to 3,2 kg odpadów szpitalnych, rocznie ze

szpitali i przychodni -1000 ton odpadów
Polska jest największym w Europie producentem odpadów przemysłowych, ok. 1478
składowisk tego rodzaju odpadów należą do I i II grupy uciążliwości
odpadki komunalne to 6% polskichśmieci - co stanowi 9 miliardów ton rocznie
na złomowiska trafia 500-700 tyś. karoserii rocznie


