Temat zajęć: Hydrobiologiczne aspekty funkcjonowania zbiorników retencyjnych.
Przedmiot: przyroda i biologia.
Poziom kształcenia i odbiorca: gimnazjalny, ponadgimnazjalny, uczniowie.
Miejsce: sala lekcyjna, pobliski zbiornik retencyjny.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
Cele:
o Poznawczy: Podwyższenie poziomu wiedzy nt. hydrobiologicznych aspektów funkcjonowania
zbiorników retencyjnych.
o Wychowawczy: Kształtowanie postaw proprzyrodniczych i ekologicznych.
o Praktyczny: Doskonalenie umiejętności obserwacji i analizy.
Kluczowe pojęcia:
o
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 duże kartki A1 z flipcharta,
o kamery,
o aparaty,
o kratki papieru,
o kredki,
o ołówki,
o fasolki, żetony lub cukierki.
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