
Scenariusz lekcji biologii w gimnazjum.
( realizacja ścieżki ekologicznej)

Temat: " Zagrożenia gatunków".

Cel ogólny:poznanie czynników zagrażających istnieniu gatunków na Ziemi.

Cele szczegółowe- uczeń potrafi
- wymienić współczesne zagrożenia dla istnienia określonych gatunków
- wymienić i rozpoznawać wymarłe gatunki
- porównać przyczyny wymierania gatunków dzisiaj i w przeszłości.
- korzystać z różnychźródeł informacji.

Metody pracy: burza mózgów, rybi szkielet ( schemat przyczyn i skutków), pogadanka.

Środki dydaktyczne: plansza przedstawiająca szkielet ryby( schemat przyczynowo-
skutkowy), paski papieru, kolorowe flamastry, gluteks, ilustracje przedstawiające wymarłe
gatunki zwierząt ( tur, tarpan, moa, ), literatura przyniesiona przez uczniów dotycząca tematu
lekcji.

Tok lekcji :

Faza wprowadzająca ( 8min)

Podanie tematu i celu lekcji.
Nauczyciel wprowadza do lekcji opisując jedną z teorii dotyczącą wymierania gadów
mezozoicznych. Stwierdza,że nadal wymierają różnorodne gatunki.
Na przygotowanej planszy szkieletu ryby zapisuje w jej głowie problem, który mają

rozwiązać uczniowie.
" Jakie czynniki powodują wymieranie gatunków?"
Nauczyciel wyjaśnia sposób realizacji zadania posługując się przygotowanym przykładem,
który demonstruje na schemacie szkieletu ryby np. " Dlaczego wasi koledzy mają problemy
w nauce?".

Faza realizacyjna (25min)

1. Za pomocą burzy mózgów uczniowie ustalają główne czynniki odpowiedzialne za
wymieranie gatunków. Nauczyciel wspólnie z klasą wybiera od 4 do 6 głównych czynników i
zapisuje na "dużych ościach".(5min)

• zmiany klimatu
• działalność człowieka ( rozwój przemysłu i urbanizacja)
• działalność człowieka( intensyfikacja i chemizacja rolnictwa, nadmierne rybołówstwo

i niekontrolowane łowiectwo)
• konkurencja międzygatunkowa przy ingerencji człowieka

2. Nauczyciel dzieli klasę na tyle grup ile jest czynników głównych. Każda grupa otrzymuje
mazaki i paski papieru, na których zapisuje przyczyny wpływające na czynnik główny. Są to



tzw. " małe ości". Po wykonaniu zadania jeden z przedstawicieli grupy przyczepia je do
"dużych ości" na planszy. (15min)

3. Uczniowie po analizie uzupełnionego schematu szkieletu ryby, przedstawiają propozycje
działań, zmierzających do ograniczenia zagrożeń współcześnieżyjących gatunków.(5min)

Faza podsumowująca( 12min)

1. Nauczyciel dokonuje oceny grup wg następujących kryteriów:
ocenia trafność odpowiedzi, wyczerpanie tematu, korzystanie z dodatkowej literatury,
zaangażowanie grupy. ( 5min)

2. Nauczyciel pokazuje ilustracje i przedstawia wymarłe gatunki zwierząt. (5min)

3. Zadanie pracy domowej - "Opisz gatunek zwierząt, który dzięki interwencji człowieka
udało się uratować przed grożącym wyginięciem". ( 2min)

Literatura: E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska " Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie "
-wyd. Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.
W. Lewiński, J. Prokop " Przewodnik dla nauczyciela Biologia 1"- wyd. "Operon" 2000.
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