
KAŻDY POWINIEN PRZESTRZEGAĆ ZASAD ZDROWEGO STYLU ŻYCIA - SCENARIUSZ 
LEKCJI BIOLOGII   
 
Temat lekcji: Każdy powinien przestrzegać zasad zdrowego stylu życia; 
 
Analiza: Lekcja ta jest jedną z ostatnich lekcji dotyczących homeostazy. Jej zakres tematyczny 
ograniczono do: zasad ogólno higienicznych, zdrowego stylu życia. W pierwszej części lekcji 
uczniowie diagnozują sposoby życia współczesnego człowieka, co jest podstawą do przygotowywania 
ogólnych reguł postępowania, wspierających zdrowie i rozwój każdej jednostki; 
 
Hasło programowe: Choroba jako wynik zaburzeń homeostazy; 
 
Cele ogólne:  
1. Wyrobienie w uczniach przekonania o korzyściach płynących ze stosowania zasad zdrowego stylu 
życia; 
2. Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i kierowania pracą w grupy; 
3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 
 
 
Literatura dla nauczyciela: 
Anderson J. „Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień” WSiP, Warszawa 1999 
Arends R. „Uczymy się nauczać” WSiP Warszawa 1997 
Krzyżewska J. „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” AU OMEGA Suwałki 2000 
Praca zbiorowa „Biologia” PWRiL Warszawa 1994 
Jura Cz., Krzanowska H. „Leksykon biologiczny” PWN Warszawa 1992 
Prokop J., Wilczyńska K. „Biologia-przewodnik dla nauczyciela” Wydawnictwo Operon Rumia 2001 
Lewiński W., Prokop J. „ Biologia 1- podręcznik dla gimnazjalisty” Wydawnictwo Operon Rumia 
2001 
 
 
Literatura dla ucznia: 
Kędzierscy I. I W. „Nowe choroby” Raj 4/97 
Strąk S. „Zdrowa szkoła” Aura 14 
W. Lewiński, J.Prokop „ Biologia 1- podręcznik dla gimnazjalisty” Wydawnictwo Operon Rumia 
2001 
Cz. Jura, H. Krzanowska „Leksykon biologiczny” PWN Warszawa 1992 
Praca zbiorowa, „Mała Encyklopedia Zdrowia” PWN 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Faza lekcji Zakres 
materiału 
nauczania 

Czynności ucznia (U) 
docelowe  
(cele operacyjne) 

Czynności ucznia (U) 
pośredniczące +f. 
organizacyjne 

Czynności 
nauczyciela (N)  
 

Procedury 
osiągania  
celów 

Oczekiwane 
osiągnięcia U 

Środki 
dydaktyczne 

Faza  
wprowadzają
ca 
ok.10 minut; 
 
 
 
 
 
 
 

Styl życia a 
zdrowie 
człowieka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U określa mocne i 
słabe strony 
„współczesnego” stylu 
życia;  
(umiejętności kat. C); 
U ocenia 
„współczesny” styl 
życia; 
 (umiejętności kat. D);  
 
 

U zapisują temat lekcji w 
zeszytach; 
 
Praca indywidualna 
 
 
 
 
 
 
 
U w grupach określają 
wady i zalety 
„współczesnego” stylu 
życia, a na podstawie 
ustalonych informacji, 
grupy oceniają 
„współczesny” stylu 
życia;  
Liderzy grup 
przedstawiają wyniki 
pracy swoich grup 
 
Praca w grupach 

Czynności 
organizacyjno- 
porządkowe: 
� Podanie tematu 

lekcji; 
� Przedstawienie 

celów ogólnych 
lekcji; 

� Wyjaśnienie 
poleceń zadań 
U; 

N kontroluje i 
kieruje pracą grup; 
 
 
 
 
 
 
N kieruje 
kolejnością 
wypowiedzi 
liderów oraz 
uzupełnia, 
podsumowuje i 
ocenia wyniki 
pracy grup 

Pogadanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Określenie wad i 
zalet 
współczesnego 
stylu życia 
metodą obcy 
przybysz; 
Analiza 
wykonanych 
plakatów o 
wadach i 
zaletach 
współczesnego 
stylu życia;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U powinien: 
� określić i 

ocenić mocne 
oraz słabe 
strony 
„współczesneg
o”  stylu życia; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkusze 
papieru  
Mazaki 
 
 
 
 
 
 

Faza 
realizacji 
Ok. 20 minut 

Zasady 
zdrowego 
stylu życia, 
czynniki 
pozytywnie 

U określa czynniki 
negatywnie i 
pozytywnie 
wpływających na 
zdrowie człowieka; 

U I grupy zapisują na 
arkuszach zasady 
zdrowego stylu życia, II 
grupy czynniki 
negatywnie 

N wyjaśnia zadania 
grupom i zasady 
tworzenia 
asocjogramu; 
N kontroluje i 

Zaproponowanie 
zasad zdrowego 
stylu życia, 
czynników 
negatywnie i 

U powinien: 
� określić 

czynniki 
negatywnie i 
pozytywnie 

Arkusze 
papieru  
Mazaki 
 
 



i 
negatywnie 
wpływające 
na zdrowie 
człowieka; 

(umiejętności kat. C)  
U zaproponuje zasady 
zdrowego stylu życia; 
(umiejętności kat. D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

wpływających na 
zdrowie człowieka, III 
grupy czynniki 
pozytywnie 
wpływających na 
zdrowie człowieka;  
 
Liderzy grup 
przedstawiają wyniki 
pracy swoich grup 
 
Praca w grupach 

kieruje pracą grup; 
 
 
 
 
 
 
N kieruje 
kolejnością 
wypowiedzi 
liderów oraz 
uzupełnia, 
podsumowuje i 
ocenia wyniki 
pracy grup; 

pozytywnie 
wpływających 
na zdrowie 
człowieka,  
metodą 
asocjogramu; 

wpływających na 
zdrowie 
człowieka; 
� zaproponować 

zasady 
zdrowego stylu 
życia 

 

 
 
 

Faza  
podsumowująca 
Ok. 15 minut 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
U dokonuje oceny 
własnego 
zaangażowania w 
pracę na lekcji; 

U uczestniczą aktywnie 
w zabawie; 
 
 
 
 
 
 
 
U odpowiada na pytania 
zadane w ankiecie; 

N wyjaśnia U 
zadanie oraz zasady 
łańcuchowej 
metody skojarzeń; 
N kontroluje i 
kieruje procesem 
tworzenia skojarzeń 
oraz efekty wśród 
U; 
N rozdaje U 
ankiety i wyjaśnia 
cel ewaluacji. 
N nagradza pracę U 
w grupach;  

Utrwalenie 
poprzez 
zastosowanie 
łańcuchowej 
metody 
skojarzeń 
 
 
 
Ewaluacja 
poprzez ankiety; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń powinien: 
� ocenić własne 

zaangażowanie 
w pracę na 
lekcji; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankiety 
ewaluacyjne 

 
 
 
 
 





Tekst i polecenie do zabawy OBCY PRZYBYSZ;  
 
1. Rozdaj uczniom arkusze papieru; 
2. Poproś uczniów aby na chwilę zamknęli oczy i przedstaw im następującą sytuację: 
WYOBRAŹ SOBIE, ŻE NA NASZEJ KULI ZIEMSKIEJ ZJAWIA SIĘ NIEZNANY PRZYBYSZ 
Z KOSMOSU, ABY ZDOBYĆ INFORMACJE NA TEMAT WSPÓŁCZESNEGO STYLU 
ŻYCIA CZŁOWIEKA. KOSMITA JEST DLA NAS NIEWIDZIALNY, WOBEC CZEGO MA 
ŚWIETNE WARUNKI, ABY ZAJRZEĆ WSZĘDZIE TAM, GDZIE POWIEDZIE GO 
CIEKAWOŚĆ. JEST U NAS JUŻ DOŚĆ DŁUGO I ZAGLĄDA NIEMALŻE W KAŻDY 
ZAKĄTEK. INTERESUJE GO SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, PRACA , 
NAŁOGI, NAWYKI ŻYWIENIOWE I WSZYSTKO, CO ZWIĄZANE JEST ZE 
WSPÓŁCZESNYM STYLEM ŻYCIA CZŁOWIEKA; 
 
3. Zadaniem uczniów będzie wpisanie na arkusze odpowiedzi na pytania: 
A) Co, według Was, spodoba się obcemu przybyszowi we współczesnym stylu życia człowieka? 
B) Co, według Was, nie będzie się podobało przybyszowi we współczesnym stylu życia człowieka: 
4. Na podstawie zebranych informacji dokonajcie w grupach oceny współczesny styl życia 
człowieka; Liderzy przedstawiają wyniki pracy grupy; 
 
Polecenie do ASOCJOGRAMU; 
1. Rozdaj uczniom arkusze papieru, kolorowy papier, cenki, mazaki; 
2. Grupa I zapisuje na kolorowym papierze pomysły zasad zdrowego stylu życia; 

Grupa II zapisuje na kolorowym papierze pomysły czynników negatywnie wpływających na   
zdrowie  
Grupa III zapisuje na kolorowym papierze pomysły czynników pozytywnie wpływających na 
zdrowie; 

NASTĘPNIE GRUPY WYMIENIAJĄ SIĘ ARKUSZAMI. KOLEJNA GRUPA PRZYKLEJA 
SWOJE POMYSŁY (NA KOLOROWYM PAPIERZE) NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU INNEJ 
GRUPY; 
 
Polecenie do ŁAŃCUCHOWEJ METODY SKOJARZE Ń; 
1. Przedstaw uczniom listę 10 wyrażeń. 
1. spacer 
2 .relaksujący śpiew ptaków 
3. jabłko 
4. niegazowana woda mineralna 
5. nie palić papierosów 
6. warzywna sałatka 
7. porcja gotowanego kurczaka 
8. umyć ręce  
9. świeże powietrze 
2. Jeśli będą chcieli mogą nauczyć się ciągu wyrażeń po jednym powtórzeniu i w czasie około 2-3 
minut. Aby tak się stało muszą przestrzegać formuły pamięci, czyli muszą widzieć, słyszeć czuć 
zapachy i smaki, jakie prezentuje poniższa historyjka.  
Wyobraź sobie, że jest piękny, słoneczny letni dzień, a Ty wybrałeś się na spacer po lesie. Słyszysz 
relaksujący śpiew ptaków. Zatrzymujesz się na ślicznej polanie, wyciągasz ze swojego plecaka duże 
czerwone jabłko . Słońce delikatnie ogrzewa Twoje ciało i czujesz jak Twoja niegazowana woda 
mineralna wspaniale orzeźwia. Nagle z lasu wychodzi dzik a Ty widzisz jak się do Ciebie zbliża i 
zaczynasz uciekać. Teraz już wiesz, że warto nie palić papierosów. Czujesz się wyjątkowo sennie i 
powoli tracisz kontakt z otoczeniem. W śnie widzisz na stole talerz, na którym znajduje się warzywna 
sałatka i porcja gotowanego kurczaka. Czujesz jego zapach, widzisz jak unosi się nad talerzem 
para. Bierzesz do ręki widelec, zbliżasz się do stołu i nagle przypominasz sobie, że musisz umyć ręce. 
Nagle budzisz się otwierasz oczy i o dziwo, widzisz czerwony zachód słońca a Ty jesteś nadal w lesie. 
Wypoczęty wracasz do domu, teraz już wiesz jakim pysznym snom sprzyja świeże powietrze. 



 
SAMOOCENA   EFEKTYWNO ŚĆ NAUCZANIA 

Ankieta dla uczniów 
 
Odpowiadając na pytania ankiety, podkreślaj stwierdzenia, z którymi najbardziej się zgadzasz 
 
1. Uważasz, że praca jaką wykonałeś na lekcji była 
� celująca 
� bardzo dobra; 
� dobra; 
� dostateczna; 
� słaba; 
� bardzo słaba; 
2. Czy uważasz, że na lekcji nauczyłeś się czegoś nowego? 
� Tak; 
� Nie; 
� Nie mam zdania;  
3. Czy wszyscy uczniowie aktywnie brali udział w pracy grupy? 
� tak; 
� raczej tak; 
� czasami; 
� nie; 
4. Uważasz, że lekcja była:  
� nudna;  
� średnio interesująca; 
� interesująca; 
� bardzo interesująca; 
5. Uważasz, że praca na lekcji była dla Ciebie: 
� za łatwa; 
� właściwej trudności; 
� za trudna; 
6. Czy mogłeś poprosić o pomoc i wyjaśnienie, jeśli czegoś nie zrozumiałeś?: 
� tak 
� nie  
� nie wiem 
7. Która z form pracy jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia?: 
� indywidualna; 
� w parach; 
� w grupach; 
� w całej klasie; 


