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Człowiek i bioróżnorodność

Zajęcia terenowe:

Zajęcia w klasie: 

zAkreS TreśCi:

Poziom nAuCzAniA orAz odnieSienie 
do PodSTAwy ProgrAmowej: 

Liceum – iV etap edukacyjny 
zAkreS PodSTAwowy: 

2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń: 1. Opisuje różnorodność 
biologiczną(…).

Cel ogólny:

UcZeń:
1. poznaje definicje bioróżnorodności,
2. rozróżnia poziomy różnorodności biologicznej,
3. rozumie znaczenie różnorodności biologicznej dla funkcjonowania życia 

na Ziemi i dla człowieka,
4. rozumie konieczność ochrony bogactwa form życia na Ziemi.

Poznanie pojęcia bioróżnorodności.

Cele SzCzegółowe:

Wpływ działalności człowieka na bioróżnorodność.
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meTody PrACy:
• asymilacja wiedzy : pogadanka, praca z płytą „Jak uczyć, że sarna nie jest żoną 

jelenia”,
• samodzielne dojście do wiedzy: burza mózgów.

środki 
dydAkTyCzne:
• tablica
• plakat
• kolorowe flamastry.

Formy PrACy:

Praca w grupach, metaplan, mapa myśli.

Przebieg zAjęć:

FAzA wProwAdzAjąCA:

NaUcZyciel:
1. Przeprowadza czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Określa temat lekcji.

UcZNiOWie:
1. Stosują się do poleceń nauczyciela.
2. Zapisują temat lekcji w zeszycie.

FAzA reAlizACyjnA:

NaUcZyciel:
1. Pokazuje uczniom trzy kolorowe slajdy przedstawiające:

• kocięta z jednego miotu różniące się umaszczeniem,
• kilka różnych gatunków ryb akwariowych,
• krajobraz z widocznym lasem, rzeką, polem uprawnym.

2. informuje, że wszystkie ilustracje przedstawiają bioróżnorodność, 
ale każdy z nich prezentuje inny jej poziom. Prosi o przeanalizowanie slajdów, 
a następnie zdefiniowanie pojęcia bioróżnorodność oddzielnie dla każdego 
poziomu po czym prosi o stworzenie jednej definicji ogólnej.
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Przebieg zAjęć:

FAzA reAlizACyjnA (cd.):

NaUcZyciel:
3. Podsumowuje wypowiedzi uczniów. Poleca zapisać krótką notatkę do zeszytu 

w postaci mapy pojęć, gdzie centralnym hasłem jest bioróżnorodność. Mapa 
powinna zawierać poziomy bioróżnorodności wraz z przykładami.

4. Sprawdza staranność i poprawność wykonania mapy.
5. Rozdaje uczniom tekst (Załącznik 1), prosi o zapoznanie się z nim.
6. Rozpoczyna dyskusję o znaczeniu zjawiska różnorodności biologicznej 

dla biosfery i dla człowieka. 
7. Wnioski z dyskusji poleca wpisać do stworzonej wcześniej mapy pojęć.
8. Dzieli klasę na sześcioosobowe zespoły. Prosi każdą grupę o wybór lidera. 
9. Każdy zespół otrzymuje plakat do wypełnienia (Załącznik 2). 
10. Prosi uczniów o przedyskutowanie w grupach i zapisanie we właściwym polu 

na plakacie wyników dyskusji

 ZagaDNieNia DO DySKUSJi:
• Jaki jest stan bioróżnorodności?
• Jaki powinien być?
• Dlaczego nie jest tak jak powinno być?
• co zrobić, żeby poprawić obecny stan rzeczy?

11. Poleca liderom zaprezentowanie prac swoich grup.
12. Podsumowuje i uzupełnia informacje skupiając się na przyczynach spadku 

bioróżnorodności:
• wpływ gospodarki rolnej (chemizacja rolnictwa, eliminacja gatunków 

niepożądanych),
• eksploatacja zasobów przyrody (rybołówstwo, łowiectwo),
• niszczenie siedlisk,
• turystyka,
• zanieczyszczenie środowiska (efekt cieplarniany, eutrofizacja wód),
• inżynieria genetyczna.
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Przebieg zAjęć:

FAzA reAlizACyjnA (cd.):

UcZNiOWie:
1. analizują slajdy.
2. Ustalają poziomy różnorodności biologicznej.
3. Proponują własne definicje bioróżnorodności.
4. Sporządzają w zeszycie prostą mapę pojęć.
5. czytają tekst źródłowy.
6. Podają argumenty na poparcie tezy o dużym znaczeniu bioróżnorodności.
7. Uczestniczą w dyskusji o stanie bioróżnorodności.
8. Dyskutują o znaczeniu bioróżnorodności dla człowieka, podają argumenty 

świadczące o tym, że różnorodność biologiczna jest ważnym warunkiem naszej 
egzystencji. 

9. Zastanawiają się nad obecnym i przyszłym poziomem różnorodności na naszej 
planecie oraz wpływem działalności człowieka na ten stan rzeczy.

10. Tworzą plakat wypełniając jego pola.
11. Prezentują plakaty na forum klasy.
12. Porównują plakaty i podsumowują efekty pracy.

FAzA PodSumowująCA:

NaUcZyciel:
1. Podsumowuje lekcję.
2. Ocenia najbardziej aktywnych uczniów.
3. Podaje zadanie domowe. czy warto chronić bioróżnorodność?  

Podaj argumenty za i przeciw.

UcZNiOWie:
1. Uczestniczą aktywnie w podsumowaniu. Powtarzają treści zapamiętane 

podczas lekcji.
2. Zapisują pracę domową.
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Żródło: http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/gatunkowa-roznorodnosc-biologiczna-
co-polacy-mysla-o-bioroznorodnosci,13753.html

Bioróżnorodność można porównać do systemu, w którym każdy element 
ma znaczenie. Ludzie znajdują się we wnętrzu tego czynnego układu, a nie 
poza nim. To m. in. różnorodność biologiczna warunkuje nasze życie na Ziemi. 
Jednak, czy jesteśmy bioróżnorodnością zainteresowani? Czy wiemy, jak 
bioróżnorodność jest dla nas istotna?

W odniesieniu do wymierania gatunków naukowcy i politycy są tego same-
go zdania. Unia Europejska i ONZ biją na alarm, aż jedna trzecia wszyst-
kich znanych nam gatunków, których jest 1,75 miliona, jest zagrożona wy-
ginięciem. Gatunki znikają w tempie sto, a nawet tysiąckrotnie wyższym 
niż przed erą przemysłową. Niektóre szacunki podają, że średnio co 20 
minut z Ziemi znika jeden gatunek. Według Międzynarodowej Unii Ochro-
ny Przyrody i jej Zasobów (IUCN) w 2008 r. wymarło 717 gatunków zwie-
rząt. W tej chwili najbardziej zagrożony wyginięciem jest między innymi 
wal biały i australijski  koala, a także roślina o nazwie widłak goździsty.   

TeksT źródłowy

Załącznik 1.
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koszTowna sTraTa

Zanikanie gatunków może nas sporo kosztować. Z raportu ONZ wynika, 
że w bezpośrednim niebezpieczeństwie, jest ponad 300 milionów ludzi za-
leżnych od lasów  i ponad 1 miliard, który żyje z rybołówstwa morskiego. 
Sytuację taką można porównać do tzw. efektu domina – wymarcie jednych 
organizmów wpływa na inne, co powoduje, że z powierzchni Ziemi znikają ko-
lejne rośliny i zwierzęta. Ich wymieranie z kolei ma katastrofalny wpływ na 
gospodarkę, rolnictwo oraz inne aspekty naszego życia. Według Ladislava 
Miko z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej tylko na wy-
cince lasów do 2050 r. światowa gospodarka straci 7 proc. PKB. Oznacza to 
poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, jak i zdrowia. Jak powie-
dział Ahmed Djoghlaf, sekretarz wykonawczy Konwencji o różnorodności bio-
logicznej w ramach Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP) „Cięcie wy-
datków na różnorodność biologiczną byłoby bardzo krótkowzroczne. Można 
teraz zaoszczędzić kilka funtów, by potem stracić miliardy. Różnorodność 
biologiczna to naturalne zasoby. Im mniej o nią dbamy tym więcej tracimy.”  
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plakaT

Załącznik 2.

Jaki jest stan bioróżnorodności na Ziemi?

Jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest 
tak jak być powinno?

Co zrobić, żeby poprawić obecny stan rzeczy.


