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DOMOWE HODOWLE"- scenariusze lekcji z przyrody w klasie IV.
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Scenariusz lekcji: "Jakie zwierzęta nazywamy kręgowcami?"

Moduł tematyczny: Rośliny i zwierzęta.

Temat lekcji: " Jakie zwierzęta nazywamy kręgowcami?"

Cele lekcji:

Wiadomości:

- poznanie cech ogólnych kręgowców,

- poznanie gatunków kręgowców spotykanych w codziennymżyciu,

- poznanie podstawowych cech odróżniających gatunki kręgowców.

Umiejętności:

- uczeń potrafi rozróżniać przedstawicieli kręgowców,

- potrafi korzystać z atlasów i albumów,

- potrafi opisać cech charakterystyczne dla poszczególnych gromad,

- potrafi prowadzić obserwację.

Postawy:

- uczeń ma świadomość, że wszystkie zwierzęta wymagają szacunku i odpowiedzialnego

traktowania je przez człowieka.

Czas trwania lekcji: 1 godzina lekcyjna

Typ lekcji: ćwiczeniowo - laboratoryjna.

Metody i formy realizacji:

- podające: pogadanka, objaśnienia,

- problemowe: aktywizujące - plansza, rebus, gry dydaktyczne,ćwiczenia,

- eksponujące: naturalne okazy, film.

Media i materiały dydaktyczne: plansza przedstawiająca rebus, zdjęcia i wycinki z gazet

przedstawiające różne zwierzęta, żywe okazy zwierząt ( świnka, rybki, papuga ), fragment

filmu video " Nasze płazy i gady", zeszytćwiczeń, klej, nożyczki, arkusze papieru.

Miejsce zajęć: pracownia przyrodnicza.



Część wstępna lekcji:

- sprawdzenie obecności,

- uwagi porządkowe,

- nawiązanie do poprzedniej lekcji: pogadanka przypominająca

O czym mówiliśmy na ostatnich lekcjach?

Jakie poznaliśmy organizmy?

Jakie są różnice między roślinami i zwierzętami?

- wprowadzenie tematu: Spośród organizmów zwierzęcych poznamy dziś bardzo dużą

grupę zwierząt, nazwę poznacie, gdy odgadniecie rebus.

Uczniowie rozwiązują rebus, którego hasłem są "KRĘGOWCE"

- zapis tematu lekcji: "Jakie zwierz ęta nazywamy kręgowcami?"

- podział klasy na 5 grup.

Część właściwa lekcji:

l.

p

Czas

trwania

Zagadnienie Czynności nauczyciela Czynności ucznia

1

.

2

.

2 min

2 min

Poznanie cech

ogólnych

kręgowców.

Kręgowce

spotykane w

najbliższym

otoczeniu

Nauczyciel inspiruje

pogadankę: "Jakie

zwierzęta należą do

kręgowców?"

Nauczyciel prosi o

wykonaniećwiczenia w

zeszyciećwiczeń.

Nauczyciel sprawdza

poprawność wykonanego

ćwiczenia

Uczniowie odpowiadają na

pytania.

Uczniowie wćwiczeniach

zaznaczają kredką te

zwierzęta, które należą do

kręgowców.



3

.

2 min

3 min

5 min

3 min

8 min

Cechy

odróżniające

poszczególne

gromady

kręgowców.

Nauczyciel wyjaśnia

zadanie, (uczniowie pracują

w grupach),przyniesione

wycinki zwierząt należy

podzielić na dwa stosy-

bezkręgowce i kręgowce.

Nauczyciel kieruje

obserwacją.

Nauczyciel przedstawia

fragment filmu pt "Nasze

płazy i gady ".

Nauczyciel rozdaje do

wypełnienia karty pracy

(uczniowie pracują w

grupach).

Nauczyciel inspiruje

pogadankę mającą na celu

podsumowanie cech

poszczególnych gromad

kręgowców, wykorzystuje

pytania z zeszytućwiczeń.

Uczniowie wykonują

ćwiczenie

Uczniowie obserwują

budowę i zachowanie

wybranych zwierząt w

pracowni (ryby,ptaki,ssaki).

Uczniowie oglądają film.

Uczniowie wypełniają karty

pracy.

Uczniowie odpowiadają na

pytania, wspólnie

uzupełniają zeszytćwiczeń



10 min Nauczyciel wyjaśnia jak

przygotować plansze dla

poszczególnych gromad.

str.50ćw.2 i 3.

Uczniowie w grupach

tworzą plansze z

wykorzystaniem wycinków

zwierząt z gazet, każda

grupa tworzy inną gromadę;

potem plansze rozwieszamy

w klasie

Część końcowa lekcji:

- nauczyciel proponuje krótką zabawę "Zwierzak".1 Wybrany uczeń losuje kartkę z nazwą

zwierzątka np. ŻABA, którą przypina się mu na plecy. Uczeń nie wie jakim jest

zwierzątkiem, za pomocą pytań do klasy musi zgadnąć nazwę zwierzątka. Klasa może

odpowiadać tylko "TAK" lub "NIE"

- nagrodzenie najaktywniejszych uczniów zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami,

- zadanie pracy domowej: Na lekcji informatyki proszę poszukać ciekawych wiadomości

na temat wybranych kręgowców i wkleić je do zeszytu.

1 H.Hamer.:Klucz do efektywności nauczania.Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo VEDA, Warszawa 1994.



KARTA PRACY

1. CIAŁO RYB POKRYTE JEST (łuskami).

ŻYJĄ ONE I ROZMNAŻAJĄ SIĘ W ŚRODOWISKU (wodnym).

PORUSZAJĄ SIĘ ZA POMOCĄ (płetw).

WIĘKSZOŚĆ RYB NIE OPIEKUJE SIĘ POTOMSTWEM.

2. CIAŁO PŁAZÓW POKRYTE JEST (wilgotną skórą).

ŻYJĄ W ŚRODOWISKU (wodno - lądowym).

ROZMNAŻANIE ZACHODZI (w wodzie).

3. CIAŁO GADÓW POKRYTE JEST(suchą skórą),(łuskami) LUB (tarczkami).

ŻYJĄ W ŚRODOWISKU (wodnym lub lądowym).

ROZMNAŻAJĄ SIĘ NA (lądzie).

4. CIAŁO PTAKÓW POKRYTE JEST (piórami).

ŻYJĄ ONE W (różnych)ŚRODOWISKACH.

ROZMNAŻAJĄ SIĘ NA (lądzie).

5. CIAŁO SSAKÓW POKRYTE JEST (skórą).WYTWOREM SKÓRY SĄ (włosy).

ŻYJĄ W (różnych) ŚRODOWISKACH.

MŁODE SIĘ (rodzą) I SĄ KARMIONE (mlekiem) MATKI.



Uwagi metodyczne dotyczące lekcji: "Jakie zwierzęta nazywamy kręgowcami?"

Celem lekcji jest poznanie przez uczniów pojęcia kręgowce oraz określenie cech

charakterystycznych dla poszczególnych gromad kręgowców.

Sądzę, że najlepiej osiągnąć zamierzone cele poprzez bezpośredni kontakt z

wybranymi zwierzętami. Dlatego wykorzystałam prowadzone w pracowni hodowle,

dodatkowo posłużyłam się fragmentami filmu video, różnymi albumami i przewodnikami aby

pokazać zwierzęta, których w pracowni nie mamy. Uczniowie poprzez bezpośredni kontakt i

obserwację mogli poznać cechy odróżniające poszczególne gromady kręgowców. W

określeniu tych cech pomogły również ćwiczenia przedmiotowe i karty pracy.

W celu praktycznego rozróżniania uczniowie wykorzystali przyniesione wycinki z

różnych gazet i pocztówek. Obrazki te mogą posłużyć do wykonania barwnych planszy z

cechami charakterystycznymi i przedstawicielami wszystkich gromad. Plansze wywieszone w

klasie wzrokowo oddziałują na uczniów i są ciekawą dekoracją Z metod aktywizujących

wykorzystałam również rebus, rozwiązanie którego wprowadza w temat lekcji, a także

przedstawiłam uczniom propozycję gry do wykorzystania w wolnym czasie. Niestety z

powodu braku czasu na lekcji była to tylko propozycja, gdy jednostki lekcyjne są łączone

można przeznaczyć na nią więcej czasu..

Na lekcji zastosowałam formę pracy grupowej, co podnosi aktywność, daje lepsze

wykorzystanie czasu i wprowadza pewien element rywalizacji, która mobilizuje do

staranniejszego wykonania zadań.

Zadanie domowe, jakie otrzymali uczniowie odbiega od tradycyjnego, gdyż odrabia

się go na lekcjach informatyki. Sadzę, że po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem

informatyki można doskonale zintegrować zajęcia. Zachęca to również uczniów do

dodatkowej samodzielnej pracy i poszukiwania różnychźródeł informacji.



3.1.4. Scenariusz lekcji: "Nasze domowe hodowle"

Moduł tematyczny: Rośliny i zwierzęta.

Temat lekcji: Nasze domowe hodowle.

Cele lekcji:

Wiadomości:

- uczniowie poznają przykłady różnych zwierząt hodowanych przez swoich kolegów.

Umiejętności:

- nabycie umiejętności zaprezentowania swojego zwierzątka.

Postawy:

- postawaświadomej odpowiedzialności za hodowane zwierzęta,

- odpowiednie współdziałanie w grupie.

Czas trwania lekcji: 1 godzina lekcyjna

Typ lekcji: ćwiczeniowa

Metody i formy realizacji lekcji:

- podające: pogadanka, opis,

- problemowe- aktywizujące:śniegowa kula, drzewko decyzyjne,

- praktyczne:ćwiczenia przedmiotowe.

Media i materiały dydaktyczne: wizytówki zwierząt wykonane przez uczniów, kartki

papieru, pisaki.

Miejsce zajęć: lekcja w pracowni przyrodniczej.

Część wstępna lekcji:

- sprawdzenie obecności

- uwagi porządkowe

- nawiązanie do poprzedniej lekcji: pogadanka:

Co było tematem ostatniej lekcji?

Jakie zwierzęta hoduje człowiek?

W jakim celu człowiek hoduje zwierzęta?



- wprowadzenie tematu:

Dlaczego ludzie trzymają zwierzęta nie przeznaczone do uboju?

W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam zeszytćwiczeń, w którym wykonamy

ćwiczenie na str.52 ( uczniowie podkreślają przyczyny dla, których człowiek hoduje

zwierzęta nie przeznaczone do uboju).

Skoro wiemy,że człowiek hoduje zwierzęta również dla przyjemności, zastanowimy się

jak człowiek te zwierzęta powinien traktować.

- zapis tematu lekcji:"Nasze domowe hodowle"

Część właściwa lekcji:

l.p. czas

trwa

nia

Zagadnienie Czynności nauczyciela Czynności ucznia

1.

2.

10

min

5

min

2

min

Przedstawienie

swoich

domowych

hodowli

zwierząt.

Obowiązki

wobec zwierząt

Nauczyciel kieruje

kolejnością wystąpień

uczniów.

Nauczyciel sygnalizuje

problem:" co zrobić ze

zwierzątkiem, gdy

wyjeżdżam na kilkudniową

wycieczkę?"

Nauczyciel inspiruje

pogadankę na temat

obowiązków wobec swoich

Uczniowie prezentują swoje

zwierzęta korzystając z

wcześniej przygotowanych

wizytówek, następnie

wklejają je do zeszytu.

Uczniowie rozwiązują

problem za pomącą drzewka

decyzyjnego.



3. 15

min

Tworzenie

kodeksu

małego

hodowcy.

zwierząt.

Nauczyciel kieruje pracą

uczniów wykorzystując

metodę śnieżnej kuli.

Nauczyciel wydaje

polecenie pracy w parach.

Nauczyciel wydaje

polecenie pracy w grupach.

Nauczyciel inspiruje

pogadankę, w wyniku której

cała klasa ustala kodeks

małego hodowcy

Uczniowie odpowiadają na

pytania

Każdy uczeń wypisuje cechy

dobrego hodowcy.

Uczniowie w parach

wybierają cechy ważne dla

każdego z nich.

Uczniowie w grupach

ustalają pewne cechy.

Uczniowie odpowiadają na

pytania

Część końcowa lekcji:

- wspólnie odczytujemy ułożony kodeks małego hodowcy,

- nauczyciel zadaje pracę domową: Proszę wykonać ćwiczenie 2 z zeszytućwiczeń str.52-

Wymień warunki jakie należy stworzyć zwierzętom hodowanym w domach dla

przyjemności.



Uwagi metodyczne dotyczące lekcji: "Nasze domowe hodowle"

Głównym celem tej lekcji jest cel wychowawczy, jak sądzę bardzo ważny. Uważam,

że w rozdziale dotyczącym organizmów roślinnych i zwierzęcych, szczególnie tych z

najbliższego otoczenia ucznia należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzialność

opiekuna za hodowane zwierzę.

Na lekcji uczniowie samodzielnie określają postawę jaką musi posiadać opiekun

hodowanych zwierząt. Dla osiągnięcia tego celu zastosowałam technikę "śnieżnej kuli", która

polega na przechodzeniu od pracy indywidualnej do pracy w całej grupie. Umożliwia

nabywanie doświadczeń poszukiwania i uzgadniania wspólnego stanowiska. Efektem pracy

uczniów tą techniką było stworzenie "kodeksu małego hodowcy". Ponieważ uczniowie

tworzą go samodzielnie są bardziej odpowiedzialni i zobowiązani do przestrzegania jego

punktów.

Przygotowanie do tej lekcji wymagało od uczniów pewnej aktywności i pracy

pozalekcyjnej, gdyż wcześniej przygotowali "wizytówki" hodowanych przez siebie zwierząt.

Uważam, że zastosowane metody wzbudzają aktywność uczniów, uczą umiejętności

prezentowania się w grupie, a stawiane im wymagania, podejmowanie decyzji wprowadza ich

w świat odpowiedzialności za swoje czyny.


