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Czym zajmuje się ekologia?

zakres materiału z płyty:

Plansza 1 – najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności

Bezpośrednie nawiązania do treśCi nauCzania z pp:

•	 rozpoznaje	w	terenie	przyrodnicze	(nieożywione	i	ożywione)	(…)	składniki	
krajobrazu	i	wskazuje	zależności	między	nimi	(4.1	PP)

pośrednie nawiązania do treśCi nauCzania z pp:

•	 proponuje	działania	sprzyjające	środowisku	przyrodniczemu	(5.3	PP)

Cele lekCji – uczeń:

•	 rozumie	ekosystem,	jako	sumę	powiązań	między	składnikami	ożywionymi	
i	nieożywionymi	danego	środowiska

•	 udowadnia	na	przykładach	kruchość	ekosystemów

niezBędne umiejętnośCi – uczeń:

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

Zajęcia	terenowe:
Zajęcia	w	klasie: 
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niezBędne pomoCe: 

•	 karta	Zając pyta

przeBieg zajęć

wstęp: co to jest ekologia – burza mózgów

Uczniowie	proponują	różne	definicje,	nauczyciel	 je	podsumowuje	i	 jeśli	 ich	definicja	nie	
posiada	biologicznego	ujęcia,	nauczyciel	informuje	uczniów,	że	w	rzeczywistości	ekologia	
ma	szersze	znaczenie,	które	poznają	na	niniejszej	lekcji.

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

•	 Określi	na	podstawie	obserwacji,	opisu	lub	zdjęcia	biotop	i	biocenozę	dla	danego	
środowiska

•	 Znajdzie	i	opisze	powiązania	między	poszczególnymi	elementami	ekosystemu
•	 Wyjaśni,	czym	zajmuje	się	ekologia
•	 Poda	przykłady	różnych	ekosystemów	(od	3	do	5)

Część zasadniCza:
I. Bajka o ZłotoBrZuchach

Przed	odczytaniem	historii	nauczyciel	prosi	uczniów,	by	 słuchali	bardzo	uważnie,	 jeśli	
chcą	mogą	 robić	 sobie	notatki	w	 trakcie	 słuchania,	 jednak	 tekst	 zostanie	przeczytany	
jednokrotnie	bez	powtarzania.	Nauczyciel	wolno	i	wyraźnie	czyta:
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przeBieg zajęć

Część zasadniCza (cd.):

Bajka o ZłotoBrZuchach
Złotobrzuchy to było piękne miasteczko, które nadal leży na małym wzgórzu. Dawniej 
było otoczone z jednej strony przez bagniste zarośla, a z drugiej przez lasy. Mieszkańcy 
byli w tamtych czasach bardzo dumni ze swojego miasteczka, a w szczególności z tego, 
że było to jedyne w regionie miejsce, gdzie o poranku można było usłyszeć piękny śpiew 
złotobrzuszka śpiewającego, który gniazdował w okolicznych lasach. Do miasta jeździli 
wówczas turyści, by zjeść romantyczne śniadanie przy jego śpiewie, a w sklepach z pa-
miątkami można było kupić magnesy, koszulki, czy torby ze złotobrzuszkiem, a także pły-
ty z nagraniami jego śpiewu. Można też było tam znaleźć pełną ofertę różnorodnych środ-
ków odstraszających komary… no właśnie: komar – to jedyna rzecz, na którą wszyscy 
okrutnie narzekali. No może jeszcze na ciągły brak miejsc w małych miejskich hotelikach.
Radni miasta zastanawiali się, co z tym problemem zrobić i w końcu postanowili rozwią-
zując problem upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. 
Teraz Złotobrzuchy są puste, piękny hotel niszczeje, sklepiki pozamykano, a mieszkańców 
o poranku nie budzi już śpiew złotobrzuszka. 
•	 Wylosowani	uczniowie	odpowiadają	na	zadawane	przez	nauczyciela	pytania/zadania:
1.	 Co	przyciągało	do	miasta	turystów?
2.	 Czemu	zawdzięcza	nazwę	miasto?
3.	 Podaj	trzy	produkty,	które	można	było	kupić	w	sklepie	z	pamiątkami.
4.	 Opisz	dawne	położenie	i	otoczenie	Złotobrzuchów.

•	 Uczniowie	stawiają	hipotezę	dotyczącą	pomysłu,	który	mieli	radni,	a	który	doprowadził	
do	takiego	rozwoju	wydarzeń.	Po	krótkim	czasie	na	zastanowienie	nauczyciel	zbiera	
i	notuje	kilka	z	uczniowskich	hipotez,	a	następnie	odczytuje	kolejny	fragment	historii:

Radni postanowili osuszyć bagna na których lęgły się komary i wybudować w tym miej-
scu nowy duży hotel. Jak postanowili – tak zrobili.
•	 Uczniowie	stawiają	hipotezę	dotyczącą	biegu	wydarzeń,	który	od	realizacji	pomysłu	rad-
nych	doprowadził	do	końca	historii.	Po	krótkim	czasie	na	zastanowienie	nauczyciel	zbie-
ra	i	notuje	kilka	z	uczniowskich	hipotez,	a	następnie	odczytuje	ostatni	fragment	historii:

Hotel był piękny, jednak bardzo szybko okazało się, że złotobrzuszki coraz rzadziej 
śpiewały, a w lesie można było znaleźć coraz mniej ich gniazd. Ornitolodzy się temu nie 
dziwili, złotobrzuszki bowiem najchętniej żywią się komarami. Gdy osuszono bagna nie 
miały co jeść i przestały gniazdować w pobliskich lasach.
Teraz Złotobrzuchy są puste, piękny hotel niszczeje, sklepiki pozamykano, a mieszkańców 
o poranku nie budzi już śpiew złotobrzuszka.



2.     konspekt zajęć do płyty

– 4 –

przeBieg zajęć

Część zasadniCza (cd.):

•	 Uczniowie	poszukują	morału	do	historii.	
•	 Nauczyciel	definiuje	uczniom	ekologię,	jako	naukę	zajmującą	się	zależnościami	
w	środowisku	i	współtworzy	z	uczniami	schemat:

•	 Nauczyciel	informuje,	że	takie	środowisko,	w	którym	zachodzą	określone	zależno-
ści	nazywa	się	ekosystemem.

II. co sIę składa na ekosystem?

Pary	uczniowskie	otrzymują	kartę	Zając pyta	 i	ustalają	odpowiedzi.	Nauczyciel	zbiera	
i	weryfikuje	odpowiedzi	uczniów,	a	następnie	dopytuje	się,	czy	mają	pomysł	z	 jakiego	
powodu	pytania	są	w	taki	sposób	zapisane	(dlaczego	jedno	jest	wyróżnione	na	środku,	
a	pozostałe	znajdują	się	albo	z	jednej,	albo	z	drugiej	strony).	
Uczniowie	powinni	dojść	do	tego,	że:
•	 główne	pytanie	dotyczy	specyficznego	środowiska	w	którym	żyje	zając	(nauczyciel	
przypomina,	że	nazywamy	to	ekosystemem),	

•	 pytania	po	lewej	stronie	zająca	dotyczą	organizmów	znajdujących	się	w	tym	ekosys-
temie	(np.	nikt	nie	odpowiedział,	że	zając	ucieka	przed	rekinami)	–	nauczyciel	infor-
muje,	że	wszystkie	te	organizmy	to	biotop	tego	ekosystemu,

•	 pytania	po	prawej	stronie	zająca	dotyczą	nieożywionych	elementów	środowiska	
w	tym	ekosystemie	(np.	nikt	nie	odpowiedział,	że	śpi	na	półce	skalnej)	–	nauczyciel	
informuje	że	wszystkie	te	elementy	to	biocenoza	tego	ekosystemu

Uczniowie	tworzą	wspólnie	z	nauczycielem	notatkę:

zależności
ŚRODOWISKOORGANIZMY

EKOSYTEM = BIOCENOZA + BIOTOP
określony	wspólnymi	
powiązaniami,	obszar	
o charakterystycznych	

cechach

nieożywione 
elementy	środowiska	
charakterystyczne	
dla ekosystemu

wszystkie,	powiązane	
ze	sobą	organizmy	
zamieszkujące	
ekosystem
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podsumowanie:
Wszyscy	 uczniowie	 równocześnie	 odpowiadają	 na	 pytania	 prawda	 czy	 fałsz,	 wybraną	
przez	nauczyciela	techniką	(kierowanie	rąk	w	określoną	stronę,	wstawanie-siadanie,	itp.).

•	 Las,	w	którym	znajduje	się	moja	działka	to	ekosystem.	(Prawda)
•	 Moja	działka	w	lesie	to	ekosystem.	(Fałsz)
•	 Ryby	w	stawie	to	element	biotopu.	(Prawda)
•	 Woda	w	stawie	to	ekosystem.	(Fałsz)
•	 Do	ekosystemu	nie	należy	polowanie	lisa	na	zająca.	(Fałsz)
•	 Łąka	to	przykład	ekosystemu	lądowego.	(Prawda)
•	 Pole	to	przykład	ekosystemu	lądowego.	(Prawda)
•	 Jezioro	to	przykład	ekosystemu	wodnego.	(Prawda)
•	 Las	nad	morzem	i	las	wysoko	w	górach	to	ten	sam	ekosystem.	(Fałsz)
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