
Scenariusz lekcji przyrody w kl. V

Temat: Poznajemy porosty.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• nazywa organizmy tworzące porost,
• opisuje budowę porostu,
• wymienia miejsce występowania porostów,
• omawia rolę porostów,
• spostrzega, obserwuje i rozpoznaje różne kształty porostów,
• wyjaśnia zjawisko symbiozy,
• udowadnia,że porosty to organizmy pionierskie,
• zna zastosowanie skali porostowej.

Metody pracy: obserwacja, pogadanka.

Środki dydaktyczne: naturalne okazy porostów, albumy, puzzle, karty pracy.

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna.
1. Sprawy organizacyjne.
2. Przypomnienie wiadomości o glonach i grzybach – układanie puzzli przedstawiających

rysunki glonów i grzybów.
3. Wprowadzenie do tematu i jego zapis ( wyjaśnienie,że niektóre gatunki glonów i

grzybów współżyją ze sobą tworząc nowy organizm) – układanie puzzli z rysunkiem
porostu.

II. Faza główna.
1. Przedstawienieśrodowiskażycia porostów.
2. Obserwacja okazów porostów i rozmowa z uczniami.
• Czy spotkaliście porosty wśrodowisku naturalnym?
• Gdzie najczęściej spotykamy porosty?
• Jakie mają kształty?
• Jaką barwę?
3. Omówienie budowy wewnętrznej porostów – zad.1 w karcie pracy.
4. Wyjaśnienie zjawiska symbiozy – zad.2 w karcie pracy.
5. Poznanie wybranych gatunków porostów (przegląd albumów) – zad.3 w karcie pracy.
6. Omówienie roli porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka (analiza tekstu

źródłowego) – zad.4 w karcie pracy.

III. Faza podsumowująca.
1. Rozmowa podsumowująca.
• Jakie poznaliśmy formy porostów?
• Czy ktoś wyjaśni zjawisko symbiozy?
• Udowodnijcie,że porosty to organizmy pionierskie.
• Omówcie znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka.
• Do czego stosujemy skalę porostową?



2. Ocena pracy uczniów.
3. Zadanie domowe.

Rozwiąż krzyżówkę – zad.5 w karcie pracy.

Opracowała: Iwona Wietrzyk



Karta pracy

l. Opisz schemat. Zaznacz komórki glonów zielonym kolorem a komórki grzyba - brązowym.

2. Podane pojęcia wpisz we właściwych miejscach tekstu:
korzyści, grzyb, cudzożywny, glon, fotosyntezy, wodę, symbiozy, sole.
Porosty są organizmami, w skład których wchodzą dwa organizmy: samożywny ………..
i …………. grzyb. Współżycie ich polega na obustronnej ……………….. Cudzożywny
………… zaopatruje cały organizm w ........……… i .......... ………. mineralne, glon zaś

dostarcza niezbędnych produktów…………………………Opisane zjawisko nosi nazwę
………………………………..
3. Zapoznaj się z rysunkami porostów. Kierując się odpowiednimi literami
(przy nazwie i rysunku), podpisz przedstawione organizmy:
a - literak na korze drzewa,
b - chrobotek koralowy,
c - chrobotek reniferowy,
d - chrobotek kieliszkowy,
e - brodaczka,
f- tarczownicażółta,
g - tarczownica pęcherzykowata,
h - porost islandzki.



4. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytanie:
Jaką rolę odgrywają porosty w przyrodzie i gospodarce człowieka?

Występują jako pierwsze na terenach pozbawionych roślinności. Wydzielane przez plechę
porostu kwasy, przyspieszają rozkład podłoża mineralnego i tworzenie gleby.
Przygotowują podłoże dla bardziej wymagających roślin i dlatego nazywamy je
organizmami pionierskimi. Na dalekiej północy
(w tundrze) porosty są pożywieniem reniferów np.chrobotek reniferowy.
Niektórych porostów używa się do produkcjiżelatyny i antybiotyków.
Z innych gatunków porostów otrzymuję się cenne barwniki naturalne np. lakmus.
Porosty są wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, szczególnie związkami siarki. Dzięki
temu wykorzystuje się je jako biologiczne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. Do tego
celu wykorzystuje się tzw. skalę porostową. Wśrodowisku silnie zanieczyszczonym porosty
w ogóle nie występują. Takie obszary określa się terminem „pustynia porostowa”.

5. Rozwiąż krzyżówkę:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Są wskaźnikami czystości powietrza.
2. Wspólnie z grzybem budują plechę porostu.
3. Z niektórych porostów otrzymuje się cenne barwniki np. .......................... .
4. Dostarczają wody i soli mineralnych w poroście.
5. Porosty służą do produkcji naturalnych ............................. .
6. Odżywiają się nim renifery.
7. Porost krzaczkowaty wrażliwy na zanieczyszczenie powietrza.
8. Ciało porostu to ....................... .

Powstałe hasło to: .................................


