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Propozycja konspektu lekcjiprzyrody dla klasy V szkoły podstawowej

KLASA V

Temat: Oddychanie i gnicie.

Dział programowy: Podstawowe właściwości i budowa materii.

Czas realizacji tematu lekcyjnego: 45 minut.

Cele ogólne:
- kształcenie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- kształtowanie umiejętności poprawnego wysławiania się
- poznanie współzależności człowieka iśrodowiska
- wyrobienie poczucia odpowiedzialności zaśrodowisko

Cele operacyjne:

Kategoria A:
� uczeń wie - jaki gaz jest niezbędny do oddychania

- że tlen jest najważniejszym czynnikiem niezbędnym dożycia
człowieka

- że procesy gnilne, są z reguły zjawiskiem niepożądanym (gnicie –
butwienie roślin, gnicie odpadów)

Kategoria B:
� uczeń rozumie - jak ważną rolę spełnia tlen dla funkcjonowania człowieka

- jak pożyteczną rolę mogą spełniać bakterie gnilne w biologicznych
oczyszczalniachścieków

� uczeń wyjaśnia - znaczenie systematycznego przestrzegania czystości / higieny / w
swoim najbliższym otoczeniu

Kategoria C:
� uczeń stosuje - zasadę „poprawnego” oddychania podczas uprawiania takich

sportów jak biegi i pływanie
Kategoria D:
� uczeń wie - jak się zachować podczas ataku tzw. „kolki” występującej np. przy

bieganiu
� uczeń przestrzega - higieny otoczenia, by nie rozwinęły się tam bakterie gnilne

Metody aktywizujące: praca w grupach, burza mózgów, doświadczenie.

Środki dydaktyczne:
� materiały papiernicze
� stopery
� zlewki z wodą wapienną
� szklane rurki

Formy pracy : grupy 4-5 osobowe
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Ogniwo lekcji Przebieg lekcji Umiejętności
kluczowe

Czynności
nauczyciela

I
Zaangażowanie
Około 10 minut.

We wstępnej części lekcji
prosiłam dzieci o
wymienienie czynników
niezbędnych dożycia
człowieka, podkreślając
rolę tlenu. Następnie
podzieliłam klasę na 4-5
osobowe zespoły. Każdy
zespół otrzymuje swoją
instrukcję /wszystkie
instrukcje są jednakowe/
- załącznik nr 1.Instrukcje
składają się z ośmiu
ćwiczeń – opartych na
doświadczeniach oraz (ze
względu na specyfikę
tematu )zadań
teoretycznych.

- organizowanie
uczenia się

Nauczyciel
rozdaje uczniom
stopery, zestawy
doświadczalne i
materiały
piśmiennicze

II
Badanie,
przekształcanie
Około 15 minut.

Uczniowie zapoznają się z
instrukcją pracy.
Członkowie zespołu
podejmują swoje zadania.

- planowanie własnego
uczenia się
- komunikacja uczeń-
uczeń
- efektywne
współdziałanie w
grupie

Nauczyciel
obserwuje
przebieg pracy
uczniów,
oceniając ich wg
załącznika nr 2

III
Prezentacja
Około 15 minut.

Sprawozdawca każdej
grupy prezentuje efekty
pracy zespołu. Dyskusja.
Wspólne sporządzenie
notatki
- wzór załącznik nr 3
- pomoc dla nauczyciela

w rozwiązaniu
krzyżówki zał. 2

- komunikacja
- ocena własnego
uczenia się

Nauczyciel
kieruje pracą
poszczególnych
zespołów.
Podczas
prezentacji
powinny zostać
przedstawione
procesy
oddychania i
gnicia, jako
zależne od
obecności tlenu
lub jego braku.

IV
Refleksja
Około 5 minut.

Wspólne podsumowanie
lekcji. Wnioski.
W przypadku bardzo
ambitnego i aktywnego
zespołu, lekcję można
poszerzyć o projekt
związany z budową
kompostownika – załącznik
nr. 4(oczywiście
akcentując, że procesy
gnicia i rozkładu nie są
tożsame)

- ocena własnego
uczenia się

Po
podsumowaniu
lekcji,
nauczyciel może
podjąć działania
do realizacji
załącznika nr.
4.co związane
jest z dodatko-
wym czasem
około 3*45min.
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Załącznik nr 1

Dzisiaj pracujecie w grupie. Zgodnie z tą zasadą musicie:

1 – wybrać z pośród was lidera, sekretarza i sprawozdawcę
2 – lider będzie odpowiedzialny za koordynację pracy w waszej grupie. Musi również

kontrolować czas
3 – sekretarz – plastyk, będzie odpowiedzialny za szatę graficzną plakatu, który wykonacie na

podsumowanie waszej pracy
4 – sprawozdawca w czasie nie dłuższym niż 5 minut opowie klasie o wynikach waszej pracy

Ćw. 1

Przygotujcie stoper. Z grupy wybierzcie jednego ucznia. Niech wstrzyma oddech, a wy
odmierzajcie czas tego bezdechu. Koniecznie pamiętajcie,że tlen jest najważniejszym
czynnikiem niezbędnym dożycia, stąd to ćwiczenie trzeba przeprowadzić bezpiecznie i
rozsądnie. Próbę tę przeprowadźcie w sumie na 3 uczniach. Zanotujcie wyniki:
1 uczeń - ............. sekund
2 uczeń - ............. sekund
3 uczeń - ............. sekund

Ćw. 2

Wybierzcie spośród was jednego przedstawiciela. Zmierzcie ile razy robi wdech w ciągu 15
sekund /niech stara się sztucznie nie przyśpieszać oddychania/. Otrzymany wynik pomnóżcie
razy 4, by dowiedzieć się, ile razy człowiek oddycha w ciągu minuty.
Liczba oddechów w ciągu 15 sekund .....................
Liczba oddechów w ciągu 1 minuty .......................

Ten sam pomiar wykonajcie, po zrobieniu przez waszego wybrańca minuty bardzo
intensywnychćwiczeń /pompki, szybkie przysiady, inne/.
Wykonajcie obliczenia analogiczne do poprzednich.
..............................................................
..............................................................

Ćw. 3

Zastanówcie się, w jakich dyscyplinach sportowych właściwy oddech spełnia wyjątkowo
ważną rolę.
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Ćw. 4

Wiadomo,że oddychamy po to, abyżyć. W sensie biologicznym konkretnie dzięki
oddychaniu uzyskujemy energię potrzebną do życia (do poruszania się, do pracy umysłowej
itp.)Żeby dowiedzieć się, jakie inne produkty powstają w wyniku oddychania, należy
przeprowadzić następującećwiczenia:

4.1 przyłóż czyste lusterko do ust i intensywnie chuchnij na nie. Co zauważyłeś?
4.2 do przygotowanej przez nauczyciela wody wapiennej zrób przez szklaną rurkę
kilka wydechów (pamiętając o bezpieczeństwie, by nie zachłystnąć się
roztworem).Obserwuj, co stało się z płynem?

Ćw. 5

Spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania:
5.1 dlaczego nie jest możliwe życie w przestrzeni kosmicznej?
5.2 dlaczego człowiek nie możeżyć na stale pod wodą?
5.3 dlaczego alpiniści biorą na swoje wyprawy butle tlenowe?

Kolejne trzyćwiczenia będą opisywać pewne sytuacje. Czy potrafilibyście nazwać proces,
który jest wspólny dla poniższych opowiastek.

Ćw. 6

Dyżurni opiekujący się rybkami, pozostawili część” żywego pokarmu” na drugi dzień. Po
przyjściu do szkoły spotkała ich niemiła niespodzianka. Jak myślicie: co się stało z „żywym
pokarmem” dla rybek? Spróbujcie określić jego wygląd, zapach itp.?

Ćw. 7

Śmieciara wywożącaśmieci przyjeżdżała na pewne osiedle trzy razy w tygodniu, by opróżnić
kontenery. Zawsze w poniedziałki,środy i piątki. W miesiącu maju, w piątek byłoświęto i
śmieciara nie przyjechała. Spróbujcie sobie wyobrazić konsekwencje tego wydarzenia.

Ćw. 8

Uczniowie kółka ekologicznego z waszej szkoły wybrali się na wycieczkę do oczyszczalni
ścieków. Po powrocie opowiadali,że byli zdziwieni,że w oczyszczalni mogło takśmierdzieć,
przecież powstawała czysta woda. Nie mniej przygotowali gazetkę, w której można było
przeczytać między innymi taki tekst:
„Specyficzne szczepy bakterii gnilnych spełniają ważną funkcję w oczyszczalniachścieków. W
warunkach powolnego przepływuścieku w osadnikach / specjalne zbiorniki / nad podłożem
zawierającymżwir i piasek wraz z pewnymi bakteriami, zostają wydzielone, zawieszone w
ściekach cząstki zanieczyszczeń. Powstający osad zostaje w wyniku działalności bakterii
gnilnych przekształcony w materiał o konsystencji stałej, który po wysuszeniu można stosować
do nawożenia”.

Czy już wiesz, dlaczego w oczyszczalniachściekówśmierdzi?

Mieliście do przemyślenia 8ćwiczeń, teraz jest czas dla waszego plastyka – sekretarza. W
ciągu 5 minut niech narysuje plakat podsumowujący wasze przemyślenia, a sprawozdawca
przygotuje sobie krótki komunikat / na wzór wiadomości telewizyjnych, który przedstawi
klasie /.
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Poniższe pytania mogą wam ułatwić prezentację:
• jaki gaz jest niezbędny dożycia człowieka, ile minut potrafisz bez niego przeżyć?
• dlaczego oddychamy, co jest produktami tego procesu?
• w jakich sytuacjach właściwy oddech może poprawić twoje wyniki sportowe?
• dlaczego podczas zwiększonego wysiłku fizycznego zwiększa się liczba naszych

oddechów?
• przyczyną jakiego procesu może być brak dostępu tlenu (dla roślin i dla zwierząt)
• czy jest to proces korzystny czy też nie?
• czy według was procesy rozkładu materii (znane wam z klasy 4 podczas analizy

łańcuchów pokarmowych) i gnicie to ten sam proces?, spróbujcie uzasadnić swoje zdanie
• dlaczego nieprawidłowo zbudowany kompostownik, w którym nie będzie przepływu

powietrza nie będzie spełniał swojej roli?
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Załącznik nr 3

Notatka dla ucznia / w ramach podsumowania lekcji /.

Jeżeli potrafisz uzupełnij poniższy tekst. Gdyby sprawiało ci to trudność pod spodem masz
wypisane słówka pomocnicze.

1 - ...................... jest gazem niezbędnym dożycia.
2 - W wyniku oddychania uzyskujemy energię potrzebną do życia oraz wydychamy

..................... ....................... i ........................ ......................... .
3 – W przypadku ...................... tlenu różne odpadki, organizmy roślinne czy zwierzęce
rozkładają się - ....................... , czemu towarzyszy ........................ zapach.

Słówka pomocnicze: odrażający, tlen, gniją, parę wodną, niedoboru, dwutlenek węgla.

Przyporządkuj wyrażenia z prawej kolumny do pasujących z lewej:

gaz wdychany dwutlenek węgla

proces beztlenowy rozkład materii

gaz wydychany tlen

proces z udziałem niewielkiej ilości tlenu gnicie

� Zadanie dodatkowe: rozwiąż krzyżówkę

1. Dostarczanie „paliwa” dlażywej komórki.
2. Usuwanie zbędnego dwutlenku węgla.
3. Forma energii „uciekająca” z organizmu w czasie przemian chemicznych.
4. Uwalniania z cząsteczek chemicznych podczas oddychania.
5. Gaz niezbędny dożycia.

1

2

3

4

5
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Załącznik nr 2

Karta obserwacji pracy grupy.

IMIONA UCZNIÓW PRACUJĄCYCH W OBSERWOWANEJ GRUPIECECHY

Jest
zaangażowany
w wykonanie
swojej pracy
Przestrzega
dyscypliny
Kwestionuje
pomysły grupy
Dominuje nad
grupą
Zgłasza nowe
pomysły
Podsumowuje
zdobytą
wiedzę
Nie bierze
udziału w
lekcji
Inne

� Zadanie dodatkowe: rozwiąż krzyżówkę - pomoc dla nauczyciela

1. Dostarczanie „paliwa” dlażywej komórki.
2. Usuwanie zbędnego dwutlenku węgla.
3. Forma energii „uciekająca” z organizmu w czasie przemian chemicznych.
4. Uwalniania z cząsteczek chemicznych podczas oddychania.
5. Gaz niezbędny dożycia.

1 O D Ż Y W I A N I E
2 W Y D Y C H A N I E

3 C I E P Ł O
4 E N E R G I A

5 T L E N
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Załącznik nr. 4.

Hasło - Czy potrafisz zaprojektować i zbudować dobry kompostownik?

Podejmowanie decyzji

Podzielcie się w klasie na małe grupy. Najpierw zdecydujcie jakie materiały będą wam
potrzebne do budowy kompostownika. Skąd je weźmiecie? Możecie odwiedzić sklep
ogrodniczy, porozmawiać z ogrodnikami lub przeczytać literaturę na temat budowy
kompostownika. Zanotujcie wszystkie decyzje oraz uzasadnienia wyboru miejsca, kształtu i
materiałów. Uwzględnijcie uwagi i spostrzeżenia innych ludzi na ten temat.

Projekt:

Sporządźcie szczegółowy projekt waszego kompostownika. Wykonajcie rysunki miejsca,
gdzie ma zostać umieszczony.
Wykorzystajcie pomocnicze tabele:

MATERIAŁY SKĄD KOSZTY NARZĘDZIA

• wymiary kompostownika:
wysokość x długość x szerokość

• opis miejsca na kompostownik (zaznacz krzyżykiem właściwe cechy)
zimne ( ) ciepłe ( ) gorące ( ) suche ( )
wilgotne ( ) mokre ( ) otwarte ( ) osłonięte ( )

• plan usytuowania kompostownika (narysujcie na osobnj kartce schemat uwzględniający
najbliższe otoczenie szkoły)

Prezentacja projektu:

Musicie teraz przekonać innych,że wasz kompostownik będzie nie tylko pożyteczny, ale i
estetyczny.

Budowa kompostownika;

Zgromadźcie potrzebne materiały i zbudujcie kompostownik według własnego pomysłu.
Opiszcie proces budowy, opatrując go uwagami, ilustracjami i zdjęciami. Zamontujcie
kompostownik na wybranym miejscu.

Wypełnienie kompostownika:

Skąd będzie pochodził materiał, którym wypełnicie kompostownik? Czy lepiej jest wypełniać
kompostownik stopniowo, czy napełnić go od razu w całości? Co zrobicie z kompostem, gdy
będzie już gotowy?
Notowanie temperatury:
Zanotujcie temperaturę odpadów wewnątrz kompostownika na początku procesu tworzenia
się kompostu. Następnie notujcie temperaturę każdego dnia, aż do momentu wytworzenia się
kompostu. Sporządźcie wykres przebiegu temperatury. Jakie wnioski można wyprowadzić na
podstawie tego wykresu?
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Przemyślcie:

• w jaki sposób rozpoczyna się proces tworzenia się kompostu?
• co by się stało, gdyby zawartość kompostownika wyschła?
• jakie organizmyżyją w kompostowniku i jak przyczyniają się one do procesów w

nim zachodzących?
• czy prawidłowo zbudowany kompostownikśmierdzi?

Z CZEGO MOŻNA ZROBIĆ KOMPOST?
MATERIAŁ TAK NIE DLACZEGO

Odpadki z warzyw
Słoma
Gazety
Chleb

Chwasty
Odpadki mięsne
Fusy herbaciane
Fusy kawowe

Plastik
Metale
Drewno
Trociny
Trawa

Spójrz na schemat kompostownika. Co mogą oznaczać strzałki na rysunku? Czym
będzie się różnił kompost od zgnitej materii?



10

Literatura:

M. Hafner – Ochronaśrodowiska PKE Kraków 1993
B. Klimuszko – Biologia 7,Żak Wydawnictwo Edukacyjne Z. Dobkowskiej, Warszawa 1993

J. Kulawik - Chemia gimnazjum I, Nowa Era, Warszawa 1999
T. Kulawik
M.Litwin

R.Stachowiak - Nauka o człowieku –ćwiczenia dla klasy VII szkoły podstawowej
K.Kruger

C.A.Ville – Biologia PWRiL Warszawa 1987

Zrozumieć nasześrodowisko – zestaw edukacyjny z ochronyśrodowiska dla szkół
podstawowych – praca zbiorowa – wyd. przez NARODOWĄ FUNDACJĘ OCHRONY
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