
SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY KL.4

TEMAT: Czy życie w wodzie wymaga specjalnych przystosowań?
DZIAŁ PROGRAMOWY: Życie na Ziemi.
ZAKRES TREŚCI: porównanie warunków życia w wodzie i na lądzie, przystosowania
                                zwierząt do poruszania się w wodzie, zdobywania pokarmu w wodzie
                                i pobierania tlenu.
CELE: Uczeń:
-porównuje zachowanie się przedmiotów w powietrzu i w wodzie (opór, szybkość poruszania
się, utrzymywanie się na powierzchni)
-omawia warunki życia w zbiornikach wodnych
-zna sposoby poruszania się zwierząt w wodzie (płetwy, błony pławne, szeroki płaski ogon)
-zna sposoby pobierania tlenu rozpuszczonego w wodzie (skrzela, cała powierzchnia ciała)
-wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta zdobywają pokarm w wodzie (płaski dziób, długie nogi)
-wyjaśnia, dlaczego organizmy wodne mogą przetrwać zimę przy dnie zbiorników

FORMA NAUCZANIA: lekcja w klasie
FORMA ORGANIZACYJNA: praca zbiorowa równym frontem
STRATEGIA: operacyjna
METODY NAUCZANIA:
- badawcze – eksperyment naturalny
- obserwacyjne – obserwacja zastępczych środków dydaktycznych oraz okazów

naturalnych
- słowne – gry dydaktyczne
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
      czasopismo „Zwierzaki”(numery archiwalne), miska z wodą, pusta butelka plastikowa,

TOK  LEKCJI
FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.
2. Przypomnienie wiadomości dotyczących występowania wód na kuli ziemskiej i ich

podziału na słone i słodkie.
3. Przypomnienie niektórych gatunków roślin i zwierząt wodnych i wodno-lądowych.

FAZA REALIZACYJNA
a) wprowadzenie do tematu:
pytanie skierowane do uczniów:
- Czy warunki życia w środowisku lądowym i środowisku wodnym są takie same?
Eksperyment:
Pustą butelkę plastykową wrzucamy do miski z wodą i podrzucamy ją w powietrzu.
Obserwacja:
Butelka pływa po powierzchni wody, a podrzucona w powietrzu spada na podłogę
-  Dlaczego pusta butelka plastikowa pływa po powierzchni wody, a nie unosi się w

powietrzu? (woda jest gęstsza od powietrza)
Eksperyment:
Uczeń próbuje klasnąć w dłonie w wodzie i w powietrzu.
- Gdzie jest łatwiej klasnąć w dłonie w wodzie, czy w powietrzu?
- Gdzie się łatwiej chodzi w wodzie, czy w powietrzu?(opór wody jest większy niż

powietrza, dlatego łatwiej poruszać się w powietrzu)
- Dlaczego ludzie nie mogą długo przebywać pod wodą bez aparatów tlenowych?

(człowiek nie potrafi oddychać tlenem rozpuszczonym w wodzie)



Jak sami zauważyliście warunki życia w wodzie różnią się od tych panujących na lądzie,
dlatego wymagają one specjalnych przystosowań.

b) lekcja właściwa
1. Przystosowania zwierząt do poruszania się w wodzie.
 Instrukcja dla ucznia:
a) zamaluj na kolor zielony te elementy budowy zwierząt przedstawionych na rysunku, które

ułatwiają im poruszanie się w wodzie

                      
                    ryba                                                                       delfin

       Są to.................................................

b)na rysunku przedstawione są kończyny trzech zwierząt. Cechę wspólną tych nóg zamaluj na
kolor czerwony.

                                       
       wydra                                            żaba                                                    kaczka

Jest to  ..............................  ...............................

c) zamaluj na kolor pomarańczowy te elementy budowy zwierząt przedstawionych na
rysunku, które umożliwiają im pływanie w wodzie.

                
                     traszka

Jest to.............................   i...........................  .................................



2. Sposoby pobierania przez zwierzęta tlenu rozpuszczonego w wodzie.
 Podanie przez nauczyciela przykładów zwierząt pobierających tlen rozpuszczony w wodzie
całą powierzchnią ciała i pokazanie zdjęć lub rysunków tych zwierząt. (np. rozwielitka,
pijawka)

Instrukcja dla ucznia.
W eliminantce ukryto nazwy zwierząt wodnych, w każdej kolumnie jedno. Pozostałe litery
odczytane w kolejności utworzą nazwę narządu służącego do pobierania tlenu
rozpuszczonego w wodzie

S M L P
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HASŁO:.....................................

4. Pogadanka na temat pobierania pokarmu z wody na przykładzie kaczki, bociana i wydry
   (należy pokazać uczniom rysunki lub zdjęcia tych zwierząt).

FAZA PODSUMOWUJĄCA
Dobranie przez uczniów odpowiednich określeń będących przystosowaniami do życia w
wodzie do odpowiedniego zwierzęcia. (praca w grupach 4-5 osobowych)
Uczniowie losowo wybierają kartki z informacjami i przyklejają przy odpowiedniej nazwie
zwierzęcia.

KARP
  OPŁYWOWY    KSZTAŁT   CIAŁA
   CIAŁO  POKRYTE  ŚLUZEM
   CIAŁO  POKRYTE  ŁUSKAMI
 PŁETWY  UMOŻLIWIAJACEN  PORUSZANIE  SIĘ  W  WODZIE

WYDRA
    BŁONA PŁAWNA  MIĘDZY  PALCAMI
   OPŁYWOWY KSZTAŁT CIAŁA
 MIĘŚNIE ZACISKAJĄCE  OTWORY  USZNE  PODCZAS
                    NURKOWANIA

KACZKA
  PŁASKI  DZIÓB  UMOŻLIWIAJĄCY  POBIERANIE  POKARMU
          Z  WODY I PRZECEDZANIE GO
BŁONA   PŁAWNA    MIĘDZY   PALCAMI
CIAŁO POKRYTE  PIÓRAMI,  PO  KTÓRYCH  SPŁYWA  WODA  NIE
MOCZĄC   ICH



Sprawdzenie poprawności wykonania zadania w grupach.

Praca domowa
Rozwiąż krzyżówkę. Wyjaśnij, co oznacza hasło krzyżówki.

                                           1.

                             2.
                                     3.

                       4.
                                  5.

                     6.
                             7.

        8.

1. Błona....................  między palcami żaby.
2. Powstają na wodzie, gdy wieje wiatr.
3. Ryba  wigilijna.
4. Bóbr używa go do pływania.
5. Służą do oddychania w wodzie.
6. Służą rybom do pływania.
7. Są niezbędne do pływania kajakiem.
8. Ptak żyjący w pobliżu zbiorników wodnych żywiący się żabami.

Opracowała:
Małgorzata Pytel

Szkoła Podstawowa w Rakowie


