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Co kto je?
Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:

Zakres materiału Z płyty:



Plansza 1 – najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności

BeZpośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp:

• wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice 
w sposobie ich odżywiania się (4.5 PP)

pośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp:

• przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami 
lądowymi / występującymi w środowisku wodnym, posługując się modelem 
lub schematem (4.6/4.12 PP)

Cele lekCji – uczeń:

• wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice 
w sposobie ich odżywiania się (4.5 PP)

• wskazuje organizmy roślinożerne, drapieżne, padlinożerne i destruentów 
oraz podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się

nieZBędne umiejętności – uczeń:

• wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie 
domowym (1.c PP dla klas I–III)

• obserwuje wszystkie fazy rozwoju rośliny (3.1 PP)
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nieZBędne pomoce: 

• słownik języka polskiego
• encyklopedia
• karty pracy: Czego potrzebuje roślina?, Podział na grupy organizmów,  

Schemat odżywiania się organizmów.

prZeBieg Zajęć

wstęp:
• Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji, w którym znajduje się znane uczniom słowo 

jeść, które jednak na potrzeby lekcji powinno być lepiej określone. 
• Uczniowie w parach próbują stworzyć definicję czasownika jeść, w tym czasie jedna 

z par odszukuje definicję tego czasownika w słowniku. Po pewnym czasie wylosowane 
przez nauczyciela pary czytają swoje definicje a następnie para ze słownikiem odczytu-
je definicję słownikową (jeść – spożywać pokarmy).

• Czynności zostają powtórzone dla słowa pokarm (pokarm – to, czym żywią się 
organizmy).

• Nauczyciel zwraca uwagę, że słownik języka polskiego jest dla przyrodnika za mało 
dokładny i poznane w nim definicje są od siebie zależne. Dlatego wyświetla na tabli-
cy lub czyta definicję z encyklopedii. (Jedzenie – spożywanie pokarmów, czyli substancji 
ważnych dla zachowania zdrowia i rozwoju organizmu tzw. składników odżywczych, które: 
dostarczają budulca dla organizmu, pomagają regulować procesy zachodzące w organizmie, 
służą jako „paliwo” dostarczające energii.)

kryteria sukcesu (czyli po czym uczeń pozna, że osiągnął cel lekcji):

• Przyporządkuje na podstawie opisu organizmy ze względu na sposób odżywiania się 
do dwóch grup (samożywne i cudzożywne) 

• Przyporządkuje na podstawie opisu organizmy cudzożywne do czterech grup 
(roślinożerne, drapieżne, padlinożerne i destruentów) 

• Wymieni cechy wspólne i różnice pomiędzy poznanymi sposobami odżywiania się 
organizmów.
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prZeBieg Zajęć

cZęść ZasadnicZa:
1. Głosowanie 

• Uczniowie za pomocą dowolnej techniki głosują wybierając odpowiedzi TAK lub 
NIE dla pytania Czy rośliny jedzą? 

2. Czego potrzebuje roślina
• Nauczyciel informuje uczniów, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna 

i niejednoznaczna i żeby jej udzielić trzeba się zastanowić, skąd roślina bierze 
składniki pokarmowe niezbędne do życia. W tym celu uczniowie przypominają 
sobie z poprzednich lat nauki, co się dzieje z rośliną w jej poszczególnych etapach 
rozwoju (wykonują w parach kartę pracy Czego potrzebuje roślina).

3. Dyskusja 
• Uczniowie na podstawie wykonanego ćwiczenia dyskutują nad swoimi odpo-

wiedziami na pytania Co robi roślina? Co roślina je – skąd czerpie składniki po-
karmowe?

• Nauczyciel steruje dyskusją, naprowadza na konkluzję, że rośliny z pomocą nie-
zbędnych im do życia czynników same wytwarzają sobie pożywienie i tłumaczy, 
że w związku z tym organizmy te nazywa się samożywnymi (warto uzupełnić 
uczniom informację, że poza roślinami umiejętność te posiadają również niektóre 
bakterie).

4. Podział na grupy organizmów
• Nauczyciel zadaje pytanie: Co z pozostałymi organizmami – co one jedzą – skąd 

czerpią składniki odżywcze? Aby odpowiedzieć na to pytanie nauczyciel rozdaje 
kartki organizmów (po jednej dla każdego ucznia). Uczniowie swobodnie chodzą 
po klasie, odczytują informacje zawarte na swoich kartkach i na ich podstawie 
dzielą się na grupy organizmów o podobnym sposobie odżywiania się. Nauczyciel 
pod koniec zadania sprawdza skład grup i informuje wszystkich uczniów jak każda 
z grup się nazywa (roślinożercy, drapieżniki, padlinożercy).

podsumowanie:
Uczniowie uzupełniają schemat porządkujący materiał lekcji (Schemat odżywiania się orga-
nizmów). Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
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Czego potrzebuje roślina?

etap Co robi roślina? Czego potrzebuje?

Pod każdym etapem należy podać jego kolejny numer (1–6).
Uzupełnij tabelę dotyczącą ponumerowanych na rysunku etapów rozwoju 
rośliny.
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instrukcja dla nauczyciela: Wiersze należy rozciąć i rozdać uczniom, dbając, by 4 grupy 
odżywiania się organizmów cudzożywnych były mniej więcej równo reprezentowane w klasie. 
W przypadku większej liczby uczniów, należy rozdać zdublowane wiersze.

podział na grupy organizmów

Jestem bażantem i przede wszystkim lubię jeść ziarna i owoce.

Jestem gąsienicą bielinka kapustnika i najchętniej zjadam liście kapusty.

Jestem żubrem i zjadam olbrzymie ilości traw i roślin zielonych.

Jestem jeleniem szlachetnym i jem najlepsze pędy drzew i krzewów.

Jestem ziębą i najchętniej zjadam nasiona i owoce.

Jestem nornicą i najwięcej zjadam korzonków, pędów i liści.

Jestem poprochem cetyniakiem i jem igły sosnowe.

Jestem wstężykiem gajowym i najchętniej zjadam rośliny oraz glony.

Jestem wilkiem i poluję na jelenie i sarny.

Jestem jaszczurką i najchętniej poluję na bezkręgowce (owady i pajęczaki).

Jestem borowcem wielkim i zjadam wielką ilość złapanych w locie owadów.

Jestem padalcem i najchętniej poluję na ślimaki bez skorup.

Jestem żmiją i jako doskonały łowca chwytam i zjadam drobne gryzonie.

Jestem jastrzębiem gołębiarzem i żeby zjeść gołębia chwytam go w locie.

Jestem puszczykiem i poluję przede wszystkim na małe ssaki, ptaki i inne 
zwierzęta.

Jestem jeżem i dobrze poluję na dżdżownice i owady, ale dam też sobie 
radę z jaszczurką!
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Jestem bakterią, która odżywia się odchodami zwierząt i rozkłada 
zawarte w nich substancje.

Jestem bakterią i odżywiając się rozkładam substancje, z których 
zbudowane są pancerze chrząszczy.

Jestem grzybem który żywi się piórami zgubionymi przez ptaki i przez 
to je rozkłada.

Jestem grzybem, który rośnie na połamanych starych gałęziach 
i je rozkłada.

Jestem bakterią, która podczas odżywiania się szczątkami organizmów 
rozkłada je na prostsze.

Jestem bakterią i potrafię rozkładać ściany komórkowe roślin 
na prostsze substancje.

Jestem grzybem który rośnie na odchodach zwierząt i rozkłada zawarte 
w nich substancje.

Jestem bakterią, która odżywia się grzybem, który rozkłada stare kości 
na prostsze substancje.
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SChemat odżywiania Się organizmów

Uzupełnij schemat o odpowiednie nazwy grup organizmów.

orGanizMY

Skąd czerpią pożywienie – materię organiczną, którą się odżywiają?

Same sobie tworzą 
materię organiczną,  
są...

......................................

Korzystają z wytworzonej  
przez innych (cudzej) materii 
organicznej, są...

...............................................

Co jedzą?

Zjadają głównie rośliny, są to...

.................................................

Zjadają głównie organizmy inne  
niż roślinne, są to...

.................................................

Zjadają szczątki różnych 
organizmów rozkładając je 
na prostsze substancje, są to...

.................................................


