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Æwiczenie 4
Wybrane próbki gleby przebadaj pH-metrem i ustal dane z odczytu. Przedstaw
charakterystykê badanej gleby. Wyniki wpisz do tabeli zamieszczonej poni¿ej .
próbka gleby
wartoœæ pH
odczyn gleby
nazwa gleby
Æwiczenie 4
Wybrane próbki
A gleby przebadaj pH-metrem i ustal dane z odczytu. Przedstaw charakterystykê badanej
gleby. Wyniki wpisz do tabeli zamieszczonej poni¿ej .
B

Spis treœci:

C

- Scenariusze zajêæ dla nauczycieli szkó³ podstawowych
- KARTA PRACY - teren POROSTY
- KARTY PRACY - METODY AKTYWNE
- Scenariusze zajêæ dla nauczycieli szkól ponad podstawowych
- KARTY PRACY - BIOLOGIA

Wnioski wynikaj¹ce z obserwacji:
1.
2.
3.
Æwiczenie 5
Ustal jakie roœliny wskaŸnikowe rosn¹ na glebach , które by³y poddane badaniu w
poprzednim æwiczeniu ?
próbka gleby

wartoœæ pH

odczyn gleby

nazwa roœ liny wskaŸnikowej

A

B

C

Wnioski wynikaj¹ce z obserwacji:
1.
2.
3.

2
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Æwiczenie 2
Wykonaj badanie wody deszczowej. Okreœl ph , wyniki wpisz do tabeli, zaproponuj wnioski
wynikaj¹ce z przeprowadzonych pomiarów.
lp

Data

pH wody deszczowej

Opis warunków meteorologicznych

1.

Æwiczenie 2
Wykonaj badanie wody deszczowej. Okreœl ph , wyniki wpisz do tabeli, zaproponuj wnioski wynikaj¹ce z
przeprowadzonych pomiarów.

2.

3.

Wnioski:
1.

2.

Æwiczenie 3
Oceñ stan œrodowiska, stan powietrza na danym terenie i wykorzystaj do badania skalê
porostow¹. Wyniki obserwacji zapisz w przygotowanej tabeli.
Data obserwacji:
1…………………
2…………………
3…………………
Lp.

Nr strefy porostowej:

Nr strefy porostowej :

Nr strefy porostowej :

miejsce zamieszkania

okolice szko³y

las/ park/aleja

1.

2.

3.

Wnioski:
1.
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2.

SCENARIUSZ ZAJÊÆ DLA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
1-2 zajêæ edukacyjnych wg. koncepcji nauczyciela
Zajêcia w terenie i/ lub pracowni biologicznej
Temat lekcji: Myœlê globalnie – dzia³am na rzecz poprawy jakoœci powietrza
Cele kszta³cenia-wymagania ogólne:
I.Znajomoœæ ró¿norodnoœci biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów
biologicznych.
II.Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doœwiadczeñ.
III.Pos³ugiwanie siê informacjami pochodz¹cymi z analizy materia³ów Ÿród³owych.
V.Znajomoœæ uwarunkowañ zdrowia cz³owieka.
VI.Postawa wobec przyrody i œrodowiska.
Cele szczegó³owe:
I.Wiedza: porosty jako organizmy wskaŸnikowe, ocena stopnia zanieczyszczenia
powietrza, racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, zasada zrównowa¿onego rozwoju,
II.Umiejêtnoœci: pos³ugiwanie siê skal¹ porostow¹ , prowadzenie obserwacji stanu
powietrza w najbli¿ej okolicy, analiza stanu powietrza i jego wp³yw na zdrowie
cz³owieka i innych organizmów,
III.Postawy: obserwatora przyrody, dba³oœæ o stan œrodowiska i zdrowia organizmów,
IV.Metody i techniki: doœwiadczenie, metaplan, ranking, mapa mentalna,
V.Formy pracy: indywidualna, grupowa,
VI.Œrodki dydaktyczne: skala porostowa, karty pracy, materia³y biurowe: papier szary,
pisaki, magnesy.
VII.Przebieg zajêæ:
A.Faza wstêpna:
- organizacja zajêæ,
- podanie celów lekcji,
- podzia³ uczniów na grupy (5- 7),
- przydzia³ zadañ dla grup: karty pracy do wykonania przez uczniów w terenie lub w pracowni
biologicznej oraz materia³ów biurowych,
B.Realizacja zajêæ:
w terenie(praca mo¿e byæ wykonana dodatkowo przed zajêciami samodzielnie przez uczniów):
- przedstawienie przez nauczyciela tematu zajêæ lekcyjnych,
- wykonanie przez uczniów zadañ z karty pracy: skala porostowa, obserwacja natê¿enia ruchu
drogowego( w ci¹gu np. 5 minut i i nastêpnych lub przeliczenie / dzia³ania arytmetyczne do 60
minut w³¹cznie),
- wype³nienie kart pracy przez cz³onków grupy,
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w pracowni biologicznej:
- przedstawienie przez nauczyciela tematu lekcji,
- przedstawienie przez uczniów wyników prowadzonej w terenie obserwacji
( fakultatywnie)
- przygotowanie przez 7 grup uczniów nastêpuj¹cych plakatów :
a) Metaplan:
Jaki jest stan powietrza w mojej miejscowoœci?
b)rankingi: diamentowy, trójk¹tny, s³upkowy: cz³owiek ekologiczny
c) mapy mentalne: cz³owiek , przyroda,
d) krzy¿ówka: Co dzieje siê kiedy oddychamy zanieczyszczonym
powietrzem? zgodnie z kartami pracy,

KARTA PRACY
Obserwacje w terenie,
Ocena stanu œrodowiska: powietrze, woda, gleba
Miejsce badañ …………………………………………………………………………….
Æwiczenie 1
Dokonaj pomiaru temperatury, wilgotnoœci i zawartoœci ozonu w powietrzu w ci¹gu 10
dni . Przedstaw charakterystykê warunków meteorologiczne. Zebrane dane umieœæ w
tabeli umieszczonej poni¿ej. Zapisz wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonych pomiarów
dotycz¹ce stanu powietrza na badanym terenie.
Lp.

Data

Temp.[ 0C]

Wilgotnoœæ
[%}

Zawartoœæ
O3µg/m 3

Opis warunków
meteorologicznych

1.

A.
Faza podsumowanie:
w terenie:
- poszczególne grupy uczniów/ liderzy lub wybrani uczniowie prezentuj¹ wyniki
przeprowadzonej obserwacji,
- przedstawiaj¹ wnioski , podsumowuj¹ obserwacjê,
- wskazani uczniowie dokonuj¹ oceny wypowiedzi oraz poprawnoœci wykonania zadañ
przez kole¿anki i kolegów w klasie,w pracowni biologicznej :
- grupy uczniów prezentuj¹ wykonane plakaty wg uk³adu kart pracy,
- wskazani uczniowie- asystenci dokonuj¹ sprawdzenia poprawnoœci wypowiedzi innych
uczniów.
- podsumowanie wykonanych uczniowskich zadañ przez nauczyciela oraz informacja
dlaczego myœlê globalnie i dzia³am na rzecz poprawy jakoœci powietrza ?

2.

3.

4.

5.

6.

7.
I.
Literatura:
1.
Zdzis³awa Czaiñska, Zofia Wojtkowicz „Aktywne metody w edukacji geograficznej”
czêœæ I i II, SOP Toruñ 1999
2.
Red. Wies³aw Stawiñski „Jak samodzielnie poznawaæ przyrodê”, WSiP Warszawa 1975
3.
Edyta Brudnik, Anna Moszyñska, Beata Owczarska „Ja i mój uczeñ pracujemy aktywnie”, Zak³ad
Wydawniczy SFS Kielce 2000
4.
DOBRE PRAKTYKI DLA POPRAWY JAKOŒCI POWIETRZA POMORZE ZACHODNIE,
LOP Okrêg w Szczecinie str 1-21
5.
Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaœ, Szymon Malinowski NAUKA O KLIMACIE post
FATUM,WYDAWNICTWO SONIA DRAGA, WYDAWNICTWO NIE OCZYWISTE Warszawa 2019
6.
Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego , Szko³a podstawowa Biologia MEN
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8.

9.

10.

Wnioski:
1.

2.

17

Æwiczenie 3
Wykonaj obserwacjê makroskopow¹ liœcia drzewa liœciastego. Oceñ przy
pomocy lupy i taœmy klej¹cej stan zdrowotny blaszki liœcia. Naszkicuj
o³ówkiem badany liœæ i opracuj obserwacjê wg wzoru:
I.
Rysunek blaszki liœcia drzewa
/gatunek……………………………………………………

BADANIE STANU ŒRODOWISKA W TERENIE…………..............
KARTA PRACY NR1
SKALA POROSTOWA
ZADANIE 1 :
OBSERWACJA NR/ DZIEÑ/ MIESI¥C……….........................................................................…....……........…
MIEJSCE OBSERWACJI / BADAÑ ……………………………….............……...............................................…
MIEJSCOWOŒÆ……………………………………………….......................................................................
Lp.

Nr strefy porostowej:

Nr strefy porostowej :

Nr strefy porostowej :

miejsce zamieszkania

okolice szko³y

las/ park/aleja

1.

2.

3.

II.

Obserwacja

Wnioski:
1.

2.

OBSERWACJA NATÊ¯ENIA RUCHU DROGOWEGO
ZADANIE 2 :

III.

Wnioski

OBSERWACJA NR/ DZIEÑ/ MIESI¥C………………………………..
MIEJSCE OBSERWACJI/ BADAÑ ………………………………………
MIEJSCOWOŒÆ………………………………………………………………..

LP

DATA

CZAS
5MINUT

10 MINUT

30 MINUT

60 MINUT

1
2
3
Wnioski:
1.

16

2.
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II.2.2. Ranking trójk¹tny: Cz³owiek ekologiczny
I.

Literatura:

1.
Zdzis³awa Czaiñska, Zofia Wojtkowicz „Aktywne metody w edukacji geograficznej” czêœæ I i II,
SOP Toruñ 1999
2.
Red. Wies³aw Stawiñski „Jak samodzielnie poznawaæ przyrodê”, WSiP Warszawa 1975
3.
Edyta Brudnik, Anna Moszyñska, Beata Owczarska „Ja i mój uczeñ pracujemy aktywnie”,
Zak³ad Wydawniczy SFS Kielce 2000
4.
DOBRE PRAKTYKI DLA POPRAWY JAKOŒCI POWIETRZA POMORZE ZACHODNIE, LOP
Okrêg w Szczecinie str 1-21
5.
Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaœ, Szymon Malinowski NAUKA O KLIMACIE post
FATUM,WYDAWNICTWO SONIA DRAGA, WYDAWNICTWO NIE OCZYWISTE Warszawa 2019
6.
Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego4-letnie liceum ogólnokszta³c¹ce oraz 5-letnie
technikum, biologia zakres rozszerzony MEN

- ¿ycie w harmonii z
przyrod¹
- ekologiczny styl
¿ycia
- cz³owiek jest czêœci¹
przyrody
- nie zanieczyszcza
œrodowiska

- m¹drze eksploatuje
œrodowisko

II.2.3. Ranking s³upkowy: Cz³owiek ekologiczny
- asertywny, kreatywny, operatywny

- efektywny w dzia³aniu

- otwarty na otaczaj¹cy go œwiat
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KARTA PRACY II.3
II.3.1 Mapa mentalna. Wp³yw cz³owieka na œrodowisko naturalne
Zanieczyszczenia

Odpady
Szybki rozwój technologiczny
Za du¿a iloœæ samochodów

Nadmierna eksploatacja
œrodowiska i zasobów
naturalnych

CZ£OWIEK
Nadmierna konsumpcja
Nadmierna emisja gazów

VII. Przebieg zajêæ:
A.
Faza wstêpna:
- organizacja zajêæ,
- podanie celów lekcji,
- podzia³ uczniów na grupy ( po 2 osoby ka¿da),
- prezentacja przez nauczyciela przydzia³u zadañ dla grup lub indywidualnych uczniów :
karty pracy do wykonania przez uczniów w terenie i w pracowni biologicznej,
-rozdanie mikroskopów optycznych i sprzêtu do mikroskopowania.
B.
Realizacja zajêæ:
- podanie przez nauczyciela tematu lekcji,
w pracowni biologicznej :
- prezentacja wykonanych badañ przez chêtnych lub zainteresowanych uczniów tematyk¹
ochrony powietrza i jego stanu w terenie, które dotyczy³y: powietrza, wody i gleby ,
zgodnie z kartami pracy
- wykonanie przez uczniów w grupach 2-osobowych samodzielnych obserwacji
mikroskopowych trwa³ego preparatu: porost i œwie¿ego: pierwotek, wg poleceñ
i procedury obserwacji mikroskopowych zawartych w kartach pracy
C.
Faza podsumowania:- wybrani losowo uczniowie prezentuj¹ za pomoc¹ kamery
dokumentacje obserwacji mikroskopowej oraz wynik pracy grupowej
- nauczyciel ocenia wypowiedzi uczniów
- uczniowie otrzymuj¹ temat pracy pisemnej na podstawie wybranych Ÿróde³ informacji
przygotuj¹ d³u¿sz¹ wypowiedŸ pisemna-esej: wp³yw smogu na organizm cz³owieka

Agenda 21

ród³o: Na podstawie Z.Czaiñska, Z. Wojtkowicz
„Aktywne metody w edukacji geograficznej”
czeœæ II SOP Toruñ 1999 strona 17
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KARTY PRACY
Pracownia biologiczna

II. PRACOWNIA BIOLOGICZNA
KARTA PRACY II.1
II.1. Metaplan
Jaki jest stan powietrza w mojej miejscowoœci? .....................................
Jak jest?

Jaki...?

Æwiczenie 1
Wykonaj obserwacjê mikroskopow¹ trwa³ego preparatu przekrój przez plechê
porostu. Naszkicuj o³ówkiem rysunek ogl¹danego obiektu, zapisz obserwacje i
wnioski. Oblicz ile razy powiêksza mikroskop.
I.
Rysunek obrazu spod mikroskopu

Jak powinno byæ?

(temat)

Dlaczego nie jest tak,
jak powinno byæ?

II.
III.

Zdolnoœæ powiêkszenia mikroskopu
Obserwacja

IV.

Wnioski

Wnioski

\

KARTA PRACY II.2
II.2.1 Ranking diamentowy: Cz³owiek ekologiczny

6

ród³o:
Z. Czaiñska, Z. Wojtkowicz
„Aktywne metody w
edukacji geograficznej
czêœæ I ”
SOP Toruñ 1999 str. 21

Æwiczenie 2
Wykonaj obserwacje mikroskopow¹ trwa³ego preparatu: pierwotek. Wykonaj
o³ówkiem rysunek ogl¹danego obiektu, zapisz obserwacje i wnioski. Oblicz ile
razy powiêksza mikroskop.
I.
Rysunek obrazu spod mikroskopu

II.
III.

Zdolnoœæ powiêkszenia mikroskopu
Obserwacja

IV.

Wnioski

15

SCENARIUSZ ZAJÊÆ BIOLOGII DLA SZKO£Y
PONADPODSTAWOWEJ ZR

II.3.2 Mapa mentalna. Œrodowisko naturalne- przyroda

zajêcia edukacyjne wg. koncepcji nauczyciela z mo¿liwoœci¹ zastosowania „lekcji
odwróconej”
Zajêcia (w terenie) i w pracowni biologicznej
Temat lekcji: Myœlê globalnie – dzia³am na rzecz poprawy jakoœci powietrza

Cele kszta³cenia -ogólne:
I.
Pog³êbienie wiedzy z zakresu ró¿norodnoœci biologicznej oraz zjawisk i procesów
biologicznych zachodz¹cych na ró¿nych poziomach organizacji ¿ycia.
II.
Rozwijanie myœlenia naukowego, doskonalenie umiejêtnoœci planowania
i przeprowadzania obserwacji i doœwiadczeñ oraz wnioskowania w oparciu o wyniki
badañ.
IV. Pog³êbienie znajomoœci uwarunkowañ zdrowia cz³owieka.
V.
Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i œrodowiska.
Cele szczegó³owe:
I.
Wiedza: smog i jego wp³yw na organizm cz³owieka, tolerancja ekologiczna i
bioindykacja, badanie: powietrza, wody i gleby na wybranym terenie
II.
Umiejêtnoœci: analiza czynników zewnêtrznych na funkcjonowanie uk³adu
oddechowego -smog, okreœlanie stanu œrodowiska na podstawie samodzielnych badañ i
obserwacji, samodzielne wykonanie obserwacji mikroskopowej i makroskopowej w
pracowni i w terenie
III. Postawy: obserwator przyrody, dba³oœæ o stan œrodowiska i zdrowia cz³owieka
IV. Metody: doœwiadczenie, burza mózgów
V.
Formy pracy: indywidualna, grupowa
VI. Œrodki dydaktyczne: mikroskopy optyczne, szk³a mikroskopowe, karty pracy,
m.in.Ph-metr, termometr, higrometr, skala porostowa, zestaw do badania powietrza w
walizce terenowej Jangar, rzutnik multimedialny i sprzêt komputerowy

las

wspó³praca

grzyby

³agodne
technologie

cz³owiek

zwierzêta

wiara

zdrowe ¿ycie

PRZYRODA
ekosystem
bioregiony

ryby

ochrona przyrody

wystarcza to, co wystarcza

pomniki
przyrody
ochrona zagro¿onych
gatunków
roœliny

wielkie cele
skromnymi
œrodkami

zwierzêta

prawo do ¿ycia

ród³o: Na podstawie Z.Czaiñska, Z. Wojtkowicz „Aktywne metody w edukacji geograficznej” czeœæ II SOP Toruñ 1999 strona 17
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KARTA PRACY II.4
KRZY¯ÓWKA
Co siê dzieje kiedy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem ?

1)
2)
3)
4)
5)

Zród³o :
DOBRE PRAKTYKI DLA POPRAWY JAKOŒCI POWIETRZA POMORZEZ ZACHODNIE,
LOP Okrêg w Szczecinie str. 11
Przy opracowaniu scenariuszy i kart pracy wykorzystano nastêpuj¹ce Ÿród³a:
-Zdzis³awa Czaiñska, Zofia Wojtkowicz „Aktywne metody w edukacji geograficznej”
czêœæ I i II, SOP Toruñ 1999
-Red. Wies³aw Stawiñski „Jak samodzielnie poznawaæ przyrodê”, WSiP Warszawa 1975
-Edyta Brudnik, Anna Moszyñska, Beata Owczarska „Ja i mój uczeñ pracujemy aktywnie”,
Zak³ad Wydawniczy SFS Kielce 2000
-DOBRE PRAKTYKI DLA POPRAWY JAKOŒCI POWIETRZA POMORZE ZACHODNIE,
LOP Okrêg w Szczecinie str 1-21
-Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaœ, Szymon Malinowski NAUKA O KLIMACIE
post FATUM,WYDAWNICTWO SONIA DRAGA, WYDAWNICTWO NIE OCZYWISTE
Warszawa 2019

6)
7)
8)
9)

Has³o:

Powietrze

1.BiowskaŸniki czystoœci powietrza wystêpuj¹ce na korze drzew
2.W skrócie przewlek³a obturacyjna choroba p³uc.
3.Inne okreœlenie ataku serca.
4.Je¿eli wynik ciœnienia krwi u cz³owieka wynosi 150/100 mmHg to wartoœæ ta wskazuje na
jak¹ chorobê przewlek³¹?
5.Nazwa choroby, której przyczyn¹ jest obumieranie komórek nerwowych.
6.Nazwa choroby uk³adu oddechowego zwanej te¿ dychawic¹.
7.W wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem mog¹ wyst¹piæ…
8.Zanieczyszczenia powietrza wywo³uj¹ u cz³owieka…
9.Podra¿nienia uk³adu oddechowego s¹ zwi¹zane ze stanami ….
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