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Metody  
i forMy pracy:

•	 pogadanka,	wykład,
•	 praca	z	atlasami	i	kluczami	
do rozpoznawania	ślimaków,

•	 obserwacja.

Materiał badawczy,  
sprzęt:

•	 lupa,
•	 puste	muszle	krajowych		
ślimaków,

•	 pęsety,
•	 pędzelki,
•	 szklane	naczynia,
•	 spryskiwacz,
•	 grabki.

cele kształcenia:

1.	 kształcenie	umiejętności	dokonywania	i	dokumentowania	obserwacji,
2.	 pogłębienie	wiedzy	o	bioróżnorodności	i	biologii	ślimaków	lądowych	
oskorupionych	i nagich,

3.	 rozpoznawanie	pospolitych	gatunków	ślimaków,
4.	 omówienie	zjawiska	synantropizacji,
5.	 wprowadzenie	pojęcia	gatunek ekspansywny,
6.	 poszerzenie	wiadomości	o	gatunkach	zawleczonych,
7.	 omówienie	pojęcia	konwergencja	(ewolucja	zbieżna).

zjawisko synantropizacji  
na przykładzie śliMaków lądowych

Zajęcia	terenowe:

Zajęcia	w	klasie:




12.     scenariusze
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uwagi o przebiegu zajęć:

Ślimaki	najlepiej	zbierać	w	czasie	mżawki	lub	tuż	po	deszczu.	W	słoneczne	dni	należy	
szukać	ich	w	ocienionych	miejscach,	w	pokrzywach,	zaroślach,	wysokich	trawach.	
Można	zaglądać	pod	kamienie	czy	kłody.	Ze	ślimaków	oskorupionych	najpowszech-
niejsze	są	ślimaki	zaroślowe,	wstężyki	ogrodowe	lub	wstężyki	gajowe,	natomiast	ze	
ślimaków	nagich	najczęściej	spotkać	można	pomrowy	oraz	śliniki	wielkie.	Zbierać	
je	można	gołą	ręką	lub	pęsetą	uważając,	by	ich	nie	uszkodzić	lub	nie	zgnieść	muszli.	
Nie	należy	przechowywać	zbyt	wielu	okazów	razem.	Ślimaki	warto	oczyścić	ze	śluzu	
i	ziemi	spryskując	wodą.	Zbierając	ślimaki	należy	uważać,	by	ich	śluz	nie	przedostał	
się	do	oczu.

przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel:
1.	 Przeprowadza	czynności	organizacyjno–porządkowe.
2.	 Przypomina	o	zasadach	bezpieczeństwa,	zasadach	humanitarnego	

traktowania	zwierząt	i	zasadach	wynikających	z	przepisów	prawnych	
dotyczących	ochrony	przyrody.	

3.	 Przedstawia	temat	zajęć.
4.	 Omawia	przebieg	zajęć	i	określa	czas	trwania.

Faza realizacyjna:

I.	CZĘŚĆ	TEORETYCZNA

NAuCZYCIEl	OMAWIA:
1.	 Pozycję	systematyczną	ślimaków:
	 Typ:	Mięczaki,	
	 Gromada	Brzuchonogi	(Ślimaki),
	 Podgromady	:

–	 Płucodyszne,
–	 Przodoskrzelne,
–	 Tyłoskrzelne.



zjawisko synantRopizacji na pRzykładzie ślimaków lądowych

– 3 –

przebieg zajęć:

Faza realizacyjna:

I.	CZĘŚĆ	TEORETYCZNA

2.	 Budowę	zewnętrzną:
•	 asymetrię	ciała,
•	 części	ciała	(głowa,	worek	trzewiowy,	noga),
•	 pokrycie	ciała	(nabłonek	jednowarstwowy	z	licznymi	gruczołami	
śluzowymi),	

•	 obecność	muszli	u	ślimaków	oskorupionych	oraz	jej	całkowitą	
lub częściową	redukcję	u	ślimaków	nagich.

3.	 Budowę	(Załącznik	2.)	i	rolę	muszli	oraz:
•	 różnorodność	kształtów	muszli,
•	 części	muszli	(wierzchołek,	szew,	skręt,	skrętka,	warga,	otwór).
•	 kierunek	skręcenia	(muszla	zwykle	jest	prawoskrętna),
•	 sposób	rozbudowy,
•	 warstwy	muszli	(zewnętrzna	–	konchiolinowa,	środkowa	–	porcelanowa,	
wewnętrzna	–	perłowa),

•	 możliwość	chowania	ciała	do	muszli	i	zmykania	otworu	wieczkiem,	
zasklepką	lub	warstwą	wyschniętego	śluzu,

4.	 Sposób	odżywiania	(roślinożerność,	drapieżnictwo,	wszystkożerność)	
oraz budowę	układu	pokarmowego.

5.	 Narządy	oddechowe	(skrzela,	jama	płucna).
6.	 układy	wewnętrzne	(krwionośny,	nerwowy,	wydalniczy).
7.	 Rozmnażanie	się	i	rozwój.
8.	 Omawia	inwazyjne	ślimaki	i	udział	człowieka	w	procesie	ich	rozprzestrzeniania	

się	(np.	ślinik	luzytański,	ślimak	przydrożny,	pomrowiec	budapesztański).
9.	 Przedstawia	zjawisko	synantropizacji	na	przykładzie	pomrowa	wielkiego,	

którego	obecnie	można	spotkać	prawie	wyłącznie	w	pobliżu	siedzib	ludzkich	
takich	jak	parki,	ogrody	czy	skwery.

10.	Wyjaśnia	pojęcie	konwergencja	i	omawia	go	na	przykładzie	ślimaków	nagich,	
które	w wyniku	adaptacji	do	podobnych	warunków	upodobniły	się	w	wyglądzie	
tak,	że niektóre	gatunki	są	trudne	do	odróżnienia	nawet	dla	specjalistów	
(np. ślinik	wielki	i ślinik	luzytański	czy	też	gatunki	pomrowów).
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przebieg zajęć:

Faza realizacyjna:

II.	CZĘŚĆ	PRAkTYCZNA

ZAdANIE	I
Nauczyciel	rozdaje	muszle	do	obejrzenia	i	uczy	rozpoznawać	prawo	i lewoskrętne	
muszle.
Aby	ustalić	czy	jest	to	muszla	prawo-	czy	lewoskrętna	należy	trzymać	muszlę	otwo-
rem	do	siebie	a	wierzchołkiem	pionowo	do	góry.	Jeśli	otwór	znajduje	się	po	stronie	
prawej	od	osi	muszli	to	znaczy,	że	muszla	jest	prawoskrętna.	W	przeciwnym	wypad-
ku	muszla	jest	lewoskrętna.

ZAdANIE	I
Nauczyciel	poleca	uczniom:
•	 zebrać	okazy	ślimaków	(przeszukać	grabkami	powierzchniową	warstwę	ziemi),
•	 oczyścić	ślimaki	spryskując	wodą	i	umieścić	je	w	szklanych	naczyniach,
•	 obserwować	faliste	ruchy	podeszwy	podczas	pełzania,
•	 zlokalizować	czułki,	ustalić	ich	liczbę	(1–2	pary)	oraz	położenie	oczu,
•	 obserwować	cofanie	czułków	po	delikatnym	ich	dotknięciu,
•	 zlokalizować	otwór	gębowy	i	płaty	policzkowe,
•	 odnaleźć	otwór	oddechowy	i	płciowy,
•	 porównać	morfologię	ślimaków	nagich	i	oskorupionych	(ślimaki	nagie	nie	
mają	worka	trzewiowego,	płaszcz	tworzy	zgrubiałą	tarczę	w	przedniej	części	
ciała	zwierzęcia,	wyraźnie	odróżniającą	się	od	reszty	ciała,	po	prawej	stronie	
płaszcza	znajduje	się	otwór	oddechowy,	z	wyjątkiem	śliników,	u	których	otwór	
ten	leży	z	przodu	(Załącznik	1).

Faza podsuMowująca:

Nauczyciel:
1.	 Poleca	uczniom	uporządkowanie	i	zwrócenie	otrzymanych	materiałów.
2.	 Pozostawienie	ślimaków	w	miejscu,	z	którego	zostały	zebrane.
3.	 Podsumowuje	zajęcia.
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Załącznik 1.

RóżnoRodność ślimaków

Fot 2. Przedstawiciel ślimaków 
oskorupionych

ślimak winniczek

Fot 2. Przedstawiciel ślimaków 
nagich

ślinik wielki

Załącznik 2.

Budowa muszli

wierzchołek

szef
skręt

skrętka

ostatni 
skręt

otwór

warga

Rycina 1. Muszla	ślimaka	winniczka Helix pomatia. 

muszla

Na podstawie: W. Ridel (red.), Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców, Warszawa, 1984, s. 331.

wrzeciono

Przekrój muszli
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