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Na czym polega 
bioróżnorodność?

Zakres materiału Z płyty:

Plansza 2 – poziomy bioróżnorodności

•	 obserwuje	i	nazywa	typowe	organizmy	lasu,	łąki,	pola	uprawnego	(4.3	PP)
•	 przedstawia	proste	zależności	pokarmowe	zachodzące	między	organizmami	
lądowymi	/	występujące	w	środowisku	wodnym,	posługując	się	modelem	
lub schematem	(4.6/4.12	PP)

cele lekcji – uczeń:

•	 definiuje	i	rozróżnia	poziomy	bioróżnorodności
•	 podaje	przykłady	ingerencji	człowieka	w	ekosystemy,	skutkujące	zmniejszaniem	
bioróżnorodności

nieZbędne umiejętności – uczeń:

•	 opisuje	życie	w	wybranych	ekosystemach:	w	lesie,	ogrodzie,	parku,	na	łące	
i	w	zbiornikach	wodnych	(6.2	PP	dla	1–3)

pośrednie nawiąZania do treści naucZania  
z pp – uczeń:

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

•	 Na	podstawie	obserwacji	zdjęć	lub	opisów	określi	poziom	bioróżnorodności	
(wewnątrzgatunkowej,	międzygatunkowej,	ekosystemowej)	

•	 Poda	2–3	przykłady	działań	człowieka	zmniejszających	bioróżnorodność

Zajęcia	terenowe:
Zajęcia	w	klasie: 
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nieZbędne pomoce: 

•	 karty

prZebieg Zajęć

wstęp: 

Uczniowie	próbują	własnymi	słowami	zdefiniować	słowo	różnorodność.	Nauczyciel	pro-
si,	aby	uczniowie	opisali	na	czym	polega	różnorodność	ich	klasy,	na	czym	polega	różno-
rodność	poruszających	się	po	ulicach	samochodów,	itp.
Nauczyciel	informuje,	że	dalsza	część	lekcji	pozwoli	na	poznanie	możliwości	opisywania	
różnorodności	świata	żywego,	czyli	bioróżnorodności.

cZęść ZasadnicZa:
I. Stacje różnorodnoścI

Nauczyciel	dzieli	klasę	na	6	zespołów	(po	3–5	uczniów)	i	wydziela	w	klasie	przestrzeń	
na	3	podwójne	stanowiska.	Każda	para	zespołów	spędza	przy	stanowisku	2–3	minuty	
wykonując	zadania	dla	danego	stanowiska.	Kartkę	ze	swoimi	odpowiedziami	zabierają	
do	kolejnego	 stanowiska.	Po	 trzech	przejściach,	 każda	 z	 grup	ma	 trzy	 karty	 z	 trzech	
stanowisk	różnorodności:	wewnątrzgatunkowej,	międzygatunkowej,	ekosystemowej.
Po	zakończeniu	pracy	nauczyciel	pisze	na	tablicy	nazwy	trzech	poziomów	bioróżnorod-
ności,	a	następnie	prosi,	by	do	każdej	z	nich	kolejno	każda	grupa	podeszła	i	przytwierdzi-
ła	swoją	definicję.	Uczniowie	siadają	w	ławkach,	nauczyciel	podsumowuje	pracę	i	notuje	
z	uczniami	ostateczne	definicje	bioróżnorodności.	

II. co by było gdyby…

Nauczyciel	prosi,	aby	uczniowie	w	parach	dokończyli	zdania.
•	 Gdyby	wszystkie	drzewa	w	lesie	były	jednego	gatunku,	to	zwierzęta	w	lesie...
•	 Gdyby	w	lasach	nie	było	wilków,	to	dziki	i	jelenie…
•	 Gdyby	do	polskich	stawów	zaczęto	wpuszczać	amerykańskie	żółwie,	to	polskie	żółwie…
•	 Gdyby	człowiek	zamienił	wszystkie	łąki	na	trawniki,	to	niektóre	ptaki…
Nauczyciel	omawia	z	uczniami	wpływ	człowieka	na	bioróżnorodność.
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prZebieg Zajęć

podsumowanie – Uczniowie kończą zaczęte przez nauczyciela 
zdania:

•	 Na	dzisiejszej	lekcji	dowiedziałem/am	się,	że	….
•	 Dzięki	dzisiejszej	lekcji	zrozumiałem/am,	że	….
•	 Od	dzisiaj	będę	wiedzieć,	że	bioróżnorodność	oznacza…
•	 Bioróżnorodność	wewnątrzgatunkowa	to	np.	….
•	 Bioróżnorodność	międzygatunkowa	to	np.	….
•	 Bioróżnorodność	ekosystemowa	to	np.	….
•	 Człowiek	zmniejsza	bioróżnorodność	na	przykład	…
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Stacja: 

Na czym polega poziom bioróżNorodNości 
wewNątrzgatuNkowej? 

Przyjrzyj się dwóm obrazkom młodych zwierząt. Jedna z grup jest bar-
dzo różnorodna wewnątrzgatunkowo, a druga niewiele. Wykonaj zadania 
na swojej karcie pracy.

grupa zwierząt a

grupa zwierząt b
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karta dla grupy do Stacji:

Na czym polega poziom bioróżNorodNości 
wewNątrzgatuNkowej?

Uzupełnij tabelę zróżnicowania osobników i weź w kółko nazwę gatunku 
o większej bioróżnorodności wewnątrzgatunkowej, a następnie zaproponuj 
definicję tego terminu.

cecha grupa zwierząt a grupa zwierząt b

Nazwa gatunku

Czym pokryte ciało?

Długość pokrycia ciała

Wzór pokrycia ciała

Barwa pokrycia ciała

Wielkość osobników

Inne elementy 
odróżniające osobniki

Różnorodność wewnątrzgatunkowa to: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Stacja: 

Na czym polega poziom bioróżNorodNości 
miĘdzygatuNkowej? 

Przyjrzyj się fragmentom trzech rożnych łąk. Są one mniej lub bardziej 
różnorodne międzygatunkowo. Wykonaj zadania na swojej karcie pracy.
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karta dla grupy do Stacji:

Na czym polega poziom bioróżNorodNości 
miĘdzygatuNkowej?

Uzupełnij tabelę wpisując w każdą z komórek od 1 do 3 plusów, gdzie 3 plu-
sy oznaczają największą różnorodność. Swoją decyzję dla każdego wiersza 
tabeli uzasadnij. Weź w kółko, tę łąkę która ma największą różnorodność 
międzygatunkową, a następnie zaproponuj definicję tego terminu. 

cecha Łąka a 
+ / ++ / +++

Łąka b 
+ / ++ / +++

Łąka c 
+ / ++ / +++ uzasadnienie

Liczba kształtów 
kwiatów

Liczba kształtów 
liści

Liczba gatunków 
roślin

Liczba gatunków 
motyli

Różnorodność międzygatunkowa to: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Stacja: 

Na czym polega poziom bioróżNorodNości 
ekoSyStemowej? 

Folder a

Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasteczka. Okoliczne lasy są pełne 
różnych gatunków grzybów, a jeziora różnych gatunków ryb. Wszystkie je-
ziora słyną ze swojego błękitnego koloru wody, a wszystkie lasy znajdujące 
się między jeziorami to wieloletnie bory sosnowe. Zapraszamy do krainy 
zieleni i błękitu!

Folder b

Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasteczka. Okolice są bardzo cie-
kawe ze względu na różnorodność występujących tu ptaków bagiennych. 
Wszystkie bagna są nieruszone ręką człowieka od dziesiątków lat, są pod-
mokłe i trudne do przebycia – zapraszamy do Polskiej amazonii!

Folder c

Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasteczka. Na wchód od miastecz-
ka leżą porozdzielane łąkami lasy iglaste i liściaste. Na zachód przepły-
wa przez dwa jeziorka wartka rzeka, a na północ znajduje się duże jezioro. 
Okolice doskonale nadają się do uprawiania kolarstwa górskiego, surfingu 
i kajakarstwa – zapraszamy do krainy aktywności!
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karta dla grupy do Stacji:

Na czym polega poziom bioróżNorodNości 
ekoSyStemowej?

Uzupełnij tabelę wpisując wymagane informacje i decydując o poziomie róż-
norodności ekosystemowej opisanych regionów (wpisując w ostatniej ko-
lumnie od 1 do 3 plusów, gdzie 3 plusy oznaczają największą różnorodność). 
Następnie zaproponuj definicję bioróżnorodności ekosystemowej. 

Folder reklamowa 
nazwa krainy

Nazwy 
wspomnianych 
ekosystemów

liczba 
ekosystemów

różnorodność 
ekosystemowa

a

b

c

Różnorodność ekosystemowa to:
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


