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Czy uczymy, że sarna nie jest żoną jelenia? 

Projekt "O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna 
nie jest żoną jelenia" korzysta z dofinansowania w kwocie 900 000 zł 
pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy 
EOG. 

Warszawa, 10.09.2014 r. 



Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej 
Uczeń kończący klasę I:  
rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach 
przyrodniczych jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka), 
 
Uczeń kończący klasę III:  
wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; 
rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 
opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na 
łące i w zbiornikach wodnych;  
 
 
 
 
  



 

III etap edukacyjny 
Cele kształcenia – wymagania ogólne  
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów 

biologicznych.  
 
Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i 

procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w 
środowisku, przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a 
środowiskiem, wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności 
biologicznej.  



Zalecane doświadczenia i obserwacje. Uczeń:  
dokonuje obserwacji:  
a) mikroskopowych preparatów trwałych (np. tkanki zwierzęce, 
organizmy jednokomórkowe) i świeżych (np. skórka liścia 
spichrzowego cebuli, miąższ pomidora, liść moczarki kanadyjskiej, 
glony, pierwotniaki),  
b) zmian tętna i ciśnienia krwi podczas spoczynku i wysiłku 
fizycznego, 
c) wykazujących obecność plamki ślepej na siatkówce oka,  
d) w terenie przedstawicieli pospolitych gatunków roślin i zwierząt,  
e) w terenie obserwacji liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia 
wybranego gatunku rośliny zielnej. 
 
 
 



 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:  
1) opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, 

gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku 
różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i 
ekosystemów;  

2) przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne,  
 ekonomiczne, etyczne i estetyczne);  
3) przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność 

biologiczną (ciągle malejąca liczba gatunków uprawnych przy 
rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw);  

4) podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły 
wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji;  



 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:  
  

5) podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w 
środowisku;  

6) przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia 
prawne formy ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady 
roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;  

7) uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu 
zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej 
współpracy (np. CITES, „Natura 2000”, Agenda 21).  



 

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Przegląd różnorodności organizmów.  
  

Zwierzęta kręgowe. Uczeń:  
1) wymienia cechy charakterystyczne ryb, płazów, gadów, ptaków i 

ssaków w powiązaniu ze środowiskiem i trybem życia;  
2) opisuje przebieg czynności życiowych, w tym rozmnażanie się i rozwój 

grup wymienionych w pkt 1;  
3) dokonuje przeglądu grup wymienionych pkt 1, z uwzględnieniem 

gatunków pospolitych i podlegających ochronie w Polsce;  
4) na podstawie charakterystycznych cech zalicza kręgowce do 

odpowiednich gromad, a ssaki odpowiednio do stekowców, torbaczy 
lub łożyskowców;  

5) przedstawia znaczenie kręgowców w przyrodzie i życiu człowieka.  



 

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Przegląd różnorodności organizmów.  
Uczeń: 
rozpoznaje przedstawicieli rodzimych gatunków iglastych; 
  



grupa Liczba opisanych 

gatunków 

Bakterie 4000 

Kręgowce 52000 

Grzyby 72000 

Protisty 80000 

Rośliny 270000 

Bezkręgowce 1272000 

Razem 1750000 
Przypuszczalna 

liczba gatunków 
14000000 

United Nations publication: UNEP-WCMC (2000). Global Biodiversity: Earth's living resources in 
the 21st century. Cambridge, World Conservation Press  



 35000 gatunków 

Bezkręgowce – 34000 

Ryby – 120 

Płazy i gady - 25 

Ptaki – 247 (436) 

Ssaki – 90 



NIE BÓJ ŻABY 



OŻYWIĆ POLA 




