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Cele kształCenia:

1. kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
2. kształcenie umiejętności dokumentowania badań i obserwacji,
3. pogłębienie wiedzy o bioróżnorodności organizmów wodnych,
4. rozpoznawanie gatunków bytujących na dnie zbiornika wodnego,
5. wprowadzenie wiadomości dotyczących klasyfikacji jezior i stref życia w jeziorze.

Rozpoznawanie  
wybRanyCh gatunków 

Zajęcia terenowe:

Zajęcia w klasie:


Metody  
i foRMy pRaCy:

• asymilacja wiedzy 
(pogadanka, wykład),

• samodzielne dojście 
do wiedzy (praca 
z przewodnikami 
do rozpoznawania 
organizmów 
wodnych),

• metoda praktyczna 
(pobieranie materiału 
do badań z warstwy 
przydennej jeziora).

MateRiał 
badawCzy,  

spRzęt:
• karty pracy,
• przewodniki 

do rozpoznawania 
wybranych 
organizmów 
bezkręgowych,

• wiaderko,
• lupa,
• mikroskop 

stereoskopowy,
• sito,
• łopatki,
• kuwety,
• szalki Petriego.

uwagi 
o pRzebiegu 

zajęć:
Do przeprowadzenia 
badań konieczny 
jest odpowiedni 
strój, w tym kalosze. 
Pobrane próby najlepiej 
zabrać do pracowni 
wyposażonej 
w mikroskopy 
stereoskopowe. 
Po obserwacjach 
wszystkie złowione 
okazy należy wypuścić 
do zbiornika, z którego 
zostały pobrane.
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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 o ochronie przyrody. 
3. Przedstawia temat zajęć.
4. Omawia przebieg zajęć i określa czas trwania.

faza RealizaCyjna:

Nauczyciel:
1. Przedstawia charakterystykę jeziora jako ekosystemu wodnego. 
2. Wprowadza klasyfikację jezior ( jeziora oligotroficzne, eutroficzne, mezotroficzne).
3. Omawia strefy życia w jeziorze (litoral, pelagial, profundal).
4. Omawia grupy organizmów wodnych (bentos, peryfiton, plankton, nekton, psammon). 
5. Poleca uczniom dobrać się w 6 osobowe grupy.
6. Rozdaje karty pracy, przewodniki do rozpoznawania organizmów wodnych 

oraz sprzęt i materiały do badań.
7. Prosi każdą grupę o wybranie lidera, który zaprezentuje wyniki pracy własnego 

zespołu.
8. Nadzoruje pracę uczniów, udziela wskazówek.
9. Po upływie wyznaczonego czasu sprawdza poprawność i rzetelność wykonania 

pracy.
10. Prosi liderów o prezentację wyników badań swoich zespołów.
11. Koryguje błędy. 

faza podsuMowująCa:

Nauczyciel:
1. Poleca uczniom uporządkowanie i zwrócenie otrzymanych materiałów.
2. Ocenia najbardziej aktywnych uczestników zajęć.
3. Podsumowuje lekcję.
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karta pracy ucznia

i. pobranie próbki materiału z dna zbiornika 

Procedura badawcza: 
1. Nalejcie wody do kuwety na wysokość ok 5 mm.

2. wiaderko połóżcie na dnie jeziora w odległości ok 1m od brzegu.

3. zagarnijcie do niego ręką wszystko co znajduje się na dnie zbiornika 
(żwir, muł, piasek).

4. Postawcie wiaderko pionowo i mieszając ręką wypłuczcie piasek i żwir.

5. odczekajcie chwilę, aby cięższy materiał opadł na dno.

6. odcedźcie zawartość wiaderka tak, by kamyki pozostały na dnie.

7. Pozostałą na sitku po odcedzeniu wody zawartość wytrzepcie do kuwety.

8. Przejrzyjcie piasek na dnie wiaderka, czy nie pozostały w nim jakieś 
organizmy.

9. Jeśli w piasku znajdują się zwierzęta bezkręgowe, wyjmijcie je pęsetą 
i przenieście do kuwety.

10. Powtórzcie wszystkie czynności co najmniej 10 razy.

ii. opracowanie materiału

1. Nabierzcie na szalkę Petriego wody na wysokość 1–2 mm.

2. Przy pomocy pęsety przenieście kolejno pojedyncze okazy i obejrzyjcie 
pod lupą lub pod binokularem.

3. rozpoznajcie gatunki złowionych organizmów lub przynajmniej 
zakwalifikujcie je do odpowiedniej jednostki systematycznej (korzystając 
z przewodnika do rozpoznawania organizmów wodnych oraz załącznika 
nr 2 i nr 3. 

Załącznik 1.
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L.p. Jednostka 
taksonomiczna Gatunek Liczba 

osobników

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tabela 1. Makrofauna bentosu badanego zbiornika wodnego

iii. dokumentacJa wyników obserwacJi

zanotujcie wyniki obserwacji w poniższej tabeli.
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iV. udzieLcie odpowiedzi na poniższe poLecenia 

zadanie 1. 

organizmy różnią się tolerancją na zanieczyszczenie wody. występowanie 
określonych organizmów może świadczyć o jakości wody. Przeanalizujcie 
poniższą tabelę, porównajcie ze składem gatunkowym materiału badaw-
czego odłowionego ze zbiornika i ustalcie jaki jest stan czystości jego wód.

Tabela 2. biologiczne wskaźniki czystości wód

stan wód zbiornika organizmy dominujące

wody czyste larwy jętek, larwy chruścików, larwy ważek, 
larwy widelnic, kiełże

wody umiarkowanie 
zanieczyszczone

larwy chrząszczy, ośliczki, ślimaki, małże, larwy 
ważek, kiełże, chrząszcze wodne

wody zanieczyszczone 
w znacznym stopniu

larwy ochotek, rureczniki, larwy bzygowatych, 
ośliczki, pijawki

Podkreśl właściwe:
wody w badanym zbiorniku można uznać że są: 

– czyste
– umiarkowanie zanieczyszczone
– zanieczyszczone w dużym stopniu.
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zadanie 2. 

uzupełnijcie poniższy rysunek, wpisując w odpowiednie pole określenie 
wybrane spośród poniższych:

litoral, pelagial, profundal.

Rycina 1. Strefy w jeziorze.

zadanie 3. 

Przyporządkujcie nazwę do odpowiadającego jej określenia. obok cyfry 
wpiszcie odpowiednią literę.

1. Plankton 2. bentos 3. Nekton 4. Psammon 5. Neuston

a. wszystkie zwierzęta zdolne do poruszania się wbrew prądom wodnym.
b. zespół organizmów żywych unoszących się biernie w wodzie.

c. zespół organizmów zwierzęcych związanych z dnem. 

d. zespół organizmów, których środowiskiem życia jest błonka 
powierzchniowa wody.

e. Grupa organizmów zamieszkujących wilgotny piasek przybrzeżny.

  1.  2.  3.  4.  5. 
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zadanie 4. 

ze względu na wielkość organizmów bentos można podzielić na mikrobentos 
(mikroorganizmy o długości mniejszej niż 0,1 cm), mezobentos (organizmy 
o wielkości 0,1–2 cm, i makrobentos (organizmy o długości powyżej 2 cm).

Przyporządkujcie poniższe organizmy do odpowiedniej grupy bentosu.
pijawki, okrzemki, mięczaki, nicienie, brunatnice, larwy owadów, 
krasnorosty, larwy owadów, zielenice, wirki, denne skorupiaki, wrotki

rodzaj bentosu przykład organizmu

mikrobentos

mezobentos

makrobentos

zadanie 5. 

uzasadnijcie słuszność twierdzenia:
bentos odgrywa ważną rolę w przepływie energii i obiegu materii 
w zbiornikach wodnych.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……….
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Załącznik 2.

1. typ: płazińce (platyhelminthes)

2.1.1. Gromada: wirki (Tubellaria)

2. typ: nicienie (nematoda)

3. typ: pierścienice (annelida)

4. typ: stawonogi (arthropoda)

4.1.  Podtyp: Skorupiaki (crustacea)

4.2.  Podtyp: Szczękoczułkowce (chelicerata)

4.2.1. Gromada: Pajęczaki (arachnida)

4.3.  Podtyp: Tchawkowce (Tracheata)

4.3.2. Gromada owady (Insecta)

5. typ: mięczaki (mollusca)

5.1.1. Gromada: Ślimaki (Gastropoda)

5.1.2. Gromada: Małże (bivalvia)

systematyka orGanizmów 
bezkręGowych bytuJących 
na dnie zbiornika wodneGo
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Załącznik 3.

przeGLąd wybranych 
przedstawicieLi makrofauny 
zamieszkuJących warstwę 

przydenną Jeziora 

Rycina 2. zespół wybranych organizmów bentosowych ( makrofauna).

Źródło: wesołowska, L., „Przewodnik do rozpoznawania niektórych organizmów występu-
jących w wigierskim Parku Narodowym”, wigierski Park Narodowy, 2003, s. 86.

makrofauna
wIrKI PIerŚcIeNIce SKoruPIaKI

owadY

PaJĘczaKI MIĘczaKI

wypławki rurecznik pijawki kiełż Pallasiola 
quadrispinosa

rak
pręgowany

widelnice jętki chruściki ważki

chruściki domkowe chruścik bezdomkowy larwa

chrząszcze pluskwiaki

muchówki

kałużnica larwa kałużnicy płoszczyca piankówka

wodzieńlarwa komara larwa 
ślepaka

wodopójka

ślimaki

błotniarka zatoczek szczeżuja racicznica

owadY
małże


