Temat zajęć: Ekosystem małych zbiorników retencyjnych.
Przedmiot: przyroda i biologia.
Poziom kształcenia i odbiorca: wszystkie poziomy kształcenia, uczniowie.
Miejsce: sala lekcyjna, pobliski zbiornik retencyjny.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
Cele:
o Poznawczy: Podwyższenie poziomu wiedzy nt. ekosystemu małych zbiorników
retencyjnych
o Wychowawczy: Kształtowanie postaw proprzyrodniczych i ekologicznych
o Praktyczny: Doskonalenie umiejętności obserwacji i analizy
Kluczowe pojęcia:
o ekosystem,
o biocenoza,
o biotop,
o łańcuch pokarmowy
o producent, konsument, reducent
Formy organizacyjne zajęć:
o zajęcia w grupach
o wycieczka terenowa
Metody i techniki:
o objaśniająco- poglądowa- prezentacja,
o problemowa- obserwacje, zajęcia terenowe, wycieczka,
o częściowo poszukująca- grupowe i samodzielna praca uczniów, układanie planów,
o werbalna- dyskusja, wypowiedź indywidualna,
o gier dydaktycznych- podział na grupy, burza mózgów, mapa myśli,
Środki dydaktyczne:
o wzrokowe- publikacje, materiał przyrodniczy itp.
o słuchowe- odgłosy przyrody itp.
Materiały i urządzenia pomocnicze
o sznurek,
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o duże kartki,
o kredki,
o kartki z gatunkami roślin lub zwierząt wodnych podzielone na dwie części (rodzajów
gatunków
przygotowujemy tyle ile chcemy utworzyć grup warsztatowych, połówek tyle ile ma liczyć
dana grupa),
o wydruki nazw elementów zbiornika wodnego wraz z ich opisem,
o papier toaletowy.
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Przebieg realizacji zajęć
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realizacji
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ce zadania
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się osób uczestniczących w przedstawieni się w kole
zajęciach
e się
- Podziel uczniów na grupy,
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odnalezieni
e drugiej
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odnalezieni
e tego
samego
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- zabaw
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interaktywny
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ma liczyć dana
grupa)
- duże kartki A1 z
flipcharta

ekosystemu i poproś o ekosystemu
konfrontację
z
wypracowanymi definicjami.

Zadanie
1.
Zbiorniki - narysowanie
retencyjne to tak naprawdę zbiornika
niewielkie zbiorniki wodne, retencyjnego
najczęściej
bezodpływowe
(oczka wodne, stawy, zalane
wyrobiska,
zbiorniki
przeciwpożarowe, zbiorniki
wodne służące pojeniu/myciu
zwierząt hodowlanych, itp.)
Poproś grupy o narysowanie
przekroju poprzecznego ww.

przygotowa
nie wykazu
elementów
biocenozy i
biotopu
zbiornika
retencyjneg
o

powinna
ocenić
bliskość
wypraco
wanej
definicji/
opisu do
uznanej
definicji
w formie
rundki
- każda z
grup za
pomocą
rundki
ocenia
swoją
pracę

problemo
wa

- rysunek
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- duże kartki
- kredki
- wydruki nazw
elementów
zbiornika
wodnego wraz z
ich opisem

zbiornika,
najlepiej
występującego w okolicy ze
wszystkimi
elementami
(biotop i biocenoza). Po
wykonaniu rysunków poproś
grupy
o
naniesienie
wydruków nazw elementów
zbiornika
wodnego
na
wykonane
rysunki
( nekton, bentos, litoral,
pelagial)
Zadanie 2. Ekosystem to - ułożenie
dynamiczny
układ łańcuchów i
ekologiczny, na który składa sieci troficznej
się
zespół
organizmów
(biocenoza)
połączonych
relacjami
troficznymi
(tworzących sieć troficzną)
wraz
ze
środowiskiem
przezeń zajmowanym, czyli
biotopem, w którym zachodzi
przepływ energii i obieg

- zapoznanie
się z
pojęciami
producent,
konsument,
destruent,
łańcuch i
siec
troficzna.

- gier
dydaktycz
nych

- sieć
troficzna
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- sznurek

Ewaluacja

materii. Zbudujmy zatem
łańcuchy i sieć troficzną.
Pozwól wylosować nazwy
organizmów
wodnych
uczestnikom,
następnie
ustalcie grupy producentów,
konsumentów i destruentów
i
za
pomocą
sznurka
utwórzcie
łańcuchy
pokarmowe przygotuj tak
karty
aby
był
jeden
producent,
wielu
konsumentów
pierwszego
rzędu i kilku drugiego wtedy
ostatecznie powstanie poza
łańcuchami troficznymi sieć
troficzna.
Poproś
uczestników
o - powtórzenie
oderwanie części papieru zdobytej
toaletowego. Po tym jak wiedzy
wszyscy to zrobią wydaj
polecenie:
Wymień tyle

sprawdz
enie
zdobytej
wiedzy

- werbalna - papier
toaletowy
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- papier
toaletowy

ciekawostek, informacji jakie
zapamiętałeś z zajęć ile
oderwałeś kawałków papieru
toaletowego.
Zakończen
ie
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