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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO GIMNAZJUM  
 
Podstawa programowa przedmiotu biologia 
III etap edukacyjny 
Cele kształcenia- wymagania ogólne 
III. Uczeń wykorzystuje róŜnorodne źródła informacji i metody pozyskiwania 
informacji, w tym technologię informacyjno – komunikacyjną. 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe. 
III.9.  III.10 
Wymienia cechy umoŜliwiające zaklasyfikowanie organizmu do ptaków… 
Porównuje cechy morfologiczne, środowisko i tryb Ŝycia… 
IV. 4. IV.6 
Przedstawia adaptacje drapieŜników do chwytania zdobyczy… 
 
 
Temat zajęć: Multimedialny atlas sów polskich. 
(zajęcia prowadzone metodą projektu, termin ustala nauczyciel) 
 
Cele ogólne: uświadomienie konieczności ochrony sów i podjęcia działań 
naprawczych w celu zachowania bioróŜnorodności; 
doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informatycznej.  
 
 
Cele operacyjne:  
uczeń  

- dostrzega negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska 
naturalnego,  

- ma świadomość faktu niskiej liczebności populacji sów w Polsce i 
konieczności ich ochrony, 

- wymienia gatunki sów występujących w naszym kraju,  
- posługuje się terminologią biologiczną, 
- planuje swoje działania, 
- aktywnie poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z róŜnych źródeł,  
- rozwija umiejętność prowadzenia dyskusji oraz wyraŜa własne zdanie,  
- wykonuje pomoc dydaktyczną - prezentację multimedialną,  
- posługuje się sprzętem informatycznym, 
- współpracuje w grupie rówieśniczej. 

 
Metody pracy: 

- pogadanka, 
- projekt, 
- prezentacja multimedialna, 
- dyskusja. 

 
Formy pracy:  

- grupowa, 
- zbiorowa. 
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Materiały potrzebne do realizacji zaj ęć: 

- pakiet edukacyjny „Sowy Polski” 
- prezentacja mulimedialna, 
- komputer. 

Tok zajęć: 
 
I Część wstępna 
Wprowadzenie 
 
1.Powtórzenie wiadomości o ptakach (cechy charakterystyczne gromady, 
przystosowania do lotu, przystosowania do zdobywania i pobierania pokarmu). 
2. Pogadanka na temat gatunków polskich sów oraz przypomnienie waŜniejszych 
informacji o nich. 
3. Analiza tekstu źródłowego z pakietu edukacyjnego „Sowy Polski” – „Piękne i 
rzadkie, warte ochrony” , „Dziupla czy wieŜa”,  „Wędrówki sów” oraz „Budujemy dom 
dla sowy”. 
4. Dyskusja na temat przyczyn niskiej liczebności sów w Polsce i sposobów ich 
ochrony.  
 
II Część właściwa 
Organizacja pracy 
 
 
1. Podział uczniów na grupy 2-3 osobowe (waŜne, aby powstało 13 zespołów). 
2. Losowanie lub wybór przez grupy poszczególnych gatunków z listy (załącznik 1). 
KaŜda grupa opracowuje informacje tylko na temat wylosowanego gatunku.  
3. Przedstawienie zasad gromadzenia informacji i wykonania prezentacji (atlasu). 
Podanie propozycji źródeł z których uczniowie mogą korzystać (załącznik 2). 
4. Omówienie zasad pracy metodą projektu (załącznik 3). 
5. Ustalenie kryteriów oceny.   
 
6. Uczniowie gromadzą informacje i przygotowują prezentację multimedialną 
dotyczącą wylosowanego gatunku. Pracują metodą projektu.  
 
W prezentacji muszą znajdować się informacje dotyczące: 
- cech charakterystycznych danego gatunku, wyglądu, cech rozpoznawczych, 
- wymiarów, rozpiętości skrzydeł, 
- ubarwienia, 
- miejsc występowania na świecie i w Polsce, 
- środowiska Ŝycia, 
- gniazdowania, 
- zachowania,  
- rozrodu, 
- pokarmu i sposobu polowania, 
- migracji, 
- rodzaju wydawanego głosu, 
- liczebności, 
- zagroŜeń, 
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Nie moŜe zabraknąć własnych propozycji działań naprawczych mających na celu 
ochronę ptaków, a w konsekwencji wzrostu populacji.  
Prezentacja musi być zilustrowana fotografiami, ewentualnie rysunkami.  
 
 
III Część końcowa 
Prezentacja prac. 
 
1.Pokaz poszczególnych prezentacji przez zespoły.  
Uczniowie przed prezentacją przedstawiają źródła informacji, z których korzystali, a 
pokaz opatrują słownym komentarzem. Po prezentacji odpowiadają na ewentualne 
pytania pozostałych uczniów z klasy.  
2. Ocena pracy. Oceny dokonuje nauczyciel wraz z pozostałymi uczniami według 
wcześniej ustalonych kryteriów (np. zgodność z tematem, trafność doboru treści, 
bogactwo treści, estetyka wykonania).  
3. Z poszczególnych prezentacji powstaje wspólna praca – Multimedialny atlas sów 
polskich. Pozostaje jako pomoc dydaktyczna w szkole. MoŜe być umieszczony na 
stronie internetowej szkoły lub uczniowie mogą stworzyć i poprowadzić własną stronę 
i forum dyskusyjne.  
4. Dyskusja na temat sposobów ochrony polskich sów. Co jest przyczyną niskiej 
liczebności? Jakie zagroŜenia istnieją w środowisku?  Jakie naleŜy podjąć działania, 
aby zwiększyć liczebność populacji? Jak zmienić mentalność ludzi bojących się i 
tępiących te ptaki? 

 

Załącznik 1 
Lista sów występujących na terenie Polski: 
 
- płomykówka, 
- puchacz, 
- sowa śnieŜna, 
- puszczyk mszarny, 
- puszczyk uralski, 
- uszatka błotna, 
- sowa jarzębata, 
- włochatka,  
- pójdźka, 
- syczek, 
- sóweczka. 
 
 
 
Załącznik 2  
 
Źródła, z których uczniowie mogą korzystać gromadząc informacje: 
- www.sowy.fwie.eco.pl  
- www. sowy.ptaki.polska.pl 
- Dzwonkowski R.J., Ptaki chronione w Polsce, Nowa Era, Warszawa 1996 
- Mikusek R. ,Metody badań i ochrony sów. FWIE, Kraków 2005 
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Załącznik 3  
 
Instrukcja wykonania projektu:   

• temat projektu i jego cele,  
• zadania prowadzące do ich realizacji,  
• sposób realizacji,  
• terminy konsultacji, 
• sposób i termin prezentacji projektu, 
• organizacja prezentacji (data, miejsce, niezbędny sprzęt, osoby 

odpowiedzialne za jej przygotowanie). 

 
 
 


