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Jak chronić przyrodę?

zakres materiału z płyty:

Plansza 4 – ochrona zwierząt

Bezpośrednie nawiązania do treści nauczania z pp:

•	 wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce (7.4 PP)
•	 proponuje	działania	sprzyjające	środowisku	przyrodniczemu	(5.3	PP)

pośrednie nawiązania do treści nauczania z pp:

•	 podaje	przykłady	miejsc	w	najbliższym	otoczeniu,	w	których	zaszły	korzystne	
i	niekorzystne	zmiany	pod	wpływem	działalności	człowieka	(5.4	PP)

cele lekcJi – uczeń:

•	 wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce (7.4 PP)
•	 proponuje	działania	sprzyjające	środowisku	przyrodniczemu	(5.3	PP)

niezBędne umieJętności – uczeń:

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

Zajęcia	terenowe:
Zajęcia	w	klasie: 
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niezBędne pomoce: 

•	 karty	pracy	Problemy do rozwiązania,	
•	 nakrętki	z	plastikowych	butelek	(lub	np.	drewnianych	klocków),	
•	 komputer	lub	inne	źródła	dotyczące	przyrody	najbliższego	regionu,	
•	 przygotowana	lista	problemów	przyrodniczych	w	najbliższej	okolicy.

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

•	 Poda	różnice	między	ochroną	czynną,	gatunkową	i	obszarową
•	 Rozpozna	na	podstawie	opisu	formę	ochrony	przyrody
•	 Wymieni	3–4	przykłady	ochrony	gatunkowej,	obszarowej	i	czynnej

przeBieg zaJęć

wstęp: 

czy warto chronić przyrodę? 
Nauczyciel	zadaje	pytanie	i	pozwala	na	krótką	dyskusję.	Po	zakończeniu	dyskusji	nauczy-
ciel	przeprowadza	pokaz	(lub	uczniowie	wykonują	w	grupach	pokaz	równolegle	z	nauczy-
cielem).	Pokaz	polega	na	ułożeniu	z	nakrętek	od	butelek	piramidy	o	podstawie	6	nakrętek.	
Nauczyciel	tłumaczy,	że	podstawa	symbolizuje	producentów	materii	organicznej,	kolejne	
poziomy	podstawy	to	konsumenci,	a	na	jej	szczycie	gatunek	najsilniej	czerpiący	od	pozo-
stałych	–	człowiek.	Nauczyciel	opowiada	o	tym,	że	człowiek	realizując	swoje	potrzeby	
bardzo	często	zagraża	występowaniu	niektórych	gatunków	(nauczyciel	wysuwa	kilka	na-
krętek	z	piramidy	u	jej	pierwszych	pięter),	a	w	niektórych	przypadkach	doprowadza	do	
miejscowego,	lub	całkowitego	wyginięcia	(nauczyciel	wyjmuje	z	piramidy	jedną	z	nakrę-
tek,	jeśli	piramida	się	nie	zawali	za	pierwszym	razem	–	czynność	powtarza).	Nauczyciel	
z	uczniami	komentuje	pokaz,	odnosząc	go	do	kruchości	ekosystemów	i	zależności	czło-
wieka	od	ich	funkcjonowania.
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część zasadnicza:
I. Problem  działanie

Nauczyciel	dzieli	uczniów	na	grupy,	a	następnie	przydziela	im	teksty	i	prosi	o	zapropo-
nowanie	rozwiązań	opisanych	w	nich	problemów.	Uczniowie	prezentują	swoje	pomy-
sły.	Nauczyciel	omawia	 ich	propozycje	 i	 logiczne	działania	przyporządkowuje	do	form	
ochrony	przyrody	prawnej	(gatunkowej	i	obszarowej)	oraz	biernej	i	czynnej.	

ii. OchrOna przyrOdy w mOjej OkOlicy

Uczniowie	wspólnie	z	nauczycielem	zastanawiają	się,	sprawdzają	w	źródłach,	jakie	formy	
ochrony	można	spotkać	w	najbliższej	okolicy.

iii. jak mOgę czynnie chrOnić przyrOdę?

Uczniowie	podają	na	prośbę	nauczyciela	problemy	przyrodnicze,	z	którymi	boryka	się	
okolica	szkoły,	lub	region.	W	przypadku	braku	pomysłów	nauczyciel	naprowadza	na	po-
zycje	 z	 przygotowanej	 przez	 siebie	wcześniej	 listy.	Uczniowie	mają	minutę	 na	 samo-
dzielne	zaproponowanie	pomysłów	na	 realne	do	podjęcia	przez	 szkołę	działania	 roz-
wiązujące,	lub	łagodzące	wypisane	problemy.	Następnie	przedstawiają	sobie	nawzajem	
w	parach	wyniki.	Zadaniem	pary	jest	wybrać	spośród	swoich	propozycji	dwie	najlepsze	
(pomocne	dla	środowiska	 i	realne	do	zrealizowania).	Wybrane	przez	nauczyciela	pary	
prezentują	swoje	propozycje.

przeBieg zaJęć

podsumowanie – Uczniowie kończą zaczęte przez nauczyciela 
zdania:

Walizka,	Szuflada,	Kosz.	Uczniowie	na	koniec	zapisują	na	małych	karteczkach	informacje	
z	lekcji,	które:
•	 zabierają	ze	sobą	–	ich	zdaniem	są	warte	zapamiętania	i	będą	z	nich	korzystać	(walizka),	
•	 przechowują	na	później	–	ich	zdaniem	nie	są	w	tej	chwili	takie	ważne	(szuflada)	
•	 są	do	wyrzucenia	–	ich	zdaniem	nie	będą	nigdy	potrzebne	(kosz).	
Przy	 wyjściu	 z	 klasy	 nauczyciel	 stawia	 3	 pudełka	 z	 podpisami	 walizka,	 szuflada,	 kosz,	
a	uczniowie	wychodząc	z	klasy	wrzucają	swoje	kartki	do	odpowiednich	pudełek.	Analiza	
zawartości	pudełek	jest	dla	nauczyciela	podstawą	oceny	skuteczności	lekcji.	
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(ObszarOwa)

Przeczytaj tekst o problemie i zaproponuj co najmniej jeden sposób jego 
rozwiązania.

sensacyjne znaleziskO

Trzy klasy z naszej szkoły poszły rozpoznawać gatunki zwierząt występu-
jących na okolicznych mokradłach, których w naszym regionie jest dużo. 
Nasza klasa znalazła na jednym z mokradeł muszelki malusieńkiego, ale uro-
czego ślimaka – poczwarówki jajowatej. Nie mogliśmy w to uwierzyć, bo 
wyczytaliśmy w kluczu do oznaczania, że jest to gatunek skrajnie zagrożo-
ny wyginięciem i występuje bardzo rzadko. Martwi nas tylko to, że nasze 
miasto ma się rozrastać i bagna mają być osuszane…

(GatunkOwa)

Przeczytaj tekst o problemie i zaproponuj co najmniej jeden sposób jego 
rozwiązania.

OmyłkOwe strzelanie

Badania populacji łyski w Polsce dowodzą, że jej liczebność przez ostatnie 
dziesięć lat maleje. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zanikają 
jej naturalne środowiska, zagraża jej nowy (wprowadzony do środowiska 
przez człowieka) drapieżnik i jest ona podatna na choroby ptasie. Łyska 
jest też jednym z łownych gatunków ptaków. Polowania na łowne gatunki 
wodnych ptaków powodują, że niejednokrotnie myśliwi zabijają osobniki in-
nych – skrajnie zagrożonych gatunków, gdyż w locie ich sylwetki są bardzo 
zbliżone. 

PrOblemy dO rOzwiązania
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PrOblemy dO rOzwiązania (cd.)

(czynna)

Przeczytaj tekst o problemie i zaproponuj co najmniej jeden sposób jego 
rozwiązania.

jak POmóc żabOm?

Na wiosnę płazy z miejsc zimowego spoczynku muszę dotrzeć do zbiorników 
wodnych, w których odbywają gody i składają skrzek. Tuż pod miastem jest 
u nas staw i co roku na drodze przy stawie można zobaczyć mnóstwo mar-
twych żab, które zginęły pod kołami pojazdów. A przecież każda z nich miała 
dać życie nowym żabom! Zastanawiam się, jak temu zapobiec, bo choć nie 
wszyscy lubią żaby za ich wygląd, to są to bardzo ważne zwierzęta dla czło-
wieka. W lecie są one bardzo żarłoczne i w ciągu doby zjadają mniej więcej 
tyle samo szkodników upraw, co ptaki!


