
SCENARIUSZ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – Przyroda, kl. V 
JAK LUDZIE ZAGRAŻAJĄ PRZYRODZIE? 

Link dokumentujący realizację zadania http://waataa.wix.com/sobieski 
 

Cele: 

 uczeń wymieni rodzaje i źródła zanieczyszczeń najbliższego otoczenia; 
 omówi sposób powstawania kwaśnych opadów i smogu; 
 wyjaśni, czy woda którą pijemy to czyste H2O; 
 jest rzetelny, sumienny i obowiązkowy w wykonywaniu zadań 

 

SYTUACJE 
EDUKACYJNE 

FAZY ZJĘĆ 

CO ROBI NAUCZYCIEL 
PODCZAS ZAJĘĆ 

MATERIAŁY 
EDUKACYJNE 

CZYNNOŚCI UCZESTNIKÓW, 
CZYM SIĘ ZAJMUJĄ 

CZAS 
min. 

I 
ZAANGAŻOWANIE 

-sprawdza listę obecności 
-rozpoznaje wiedzę uprzednią, zadaje pytania: 

 czy mamy wpływ na przyrodę? 
  czy nasze zachowania mogą jej zagrażać?  

-podaje temat oraz cele lekcji 

-tablica 

-aktywnie słuchają 
-zanika niechęć i opór 
-szukają odpowiedzi na pytania zadawane przez 
nauczyciela i innych uczestników zajęć 
-zapisują temat lekcji 

10 

II 
BADANIE 

-omawia źródła zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby 
oraz ich skutki; 
-inspiruje uczniów do myślenia zadając pytania: jak 
powstają kwaśne deszcze; w jaki sposób jak tworzy się 
smog? 
-ukierunkowuje i daje wskazówki 

-e-podręcznik 
ORE 

-swobodnie się wypowiadają, zadają pytania 
-analizują poznaną wiedzę, wyciągają wnioski 
-dostrzegają związki i zależności 
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III 
PRZEKSZTAŁCANIE 

-dzieli klasę na 5 zespołów, przydziela zad. do wykonania 
(1-5) 
-kontroluje prawidłowość rozumienia zadań 
-podsumowuje odpowiedzi uczniów 

- e-podręcznik 
ORE (zadania) 

-uczniowie wykorzystują poznaną wiedzę, aktywnie 
wymieniają spostrzeżenia (zdobywana wiedza 
o procesach włącza się w struktury poznawcze) 
-oceniają prace własne i prace kolegów 
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IV 
PREZENTACJA 

-zadaje problem do rozwiązania organizując wykonanie 

doświadczenia „Czy woda, którą pijemy to czyste H2O?” 

-troszczy się o dobrą atmosferę zajęć  
i prawidłowość wykonania doświadczenia 
-kontroluje wiedzę i umiejętności, porządkuje informacje 
 

- probówki 
-wskaźnik 
laserowy 
-woda z różnych 
źródeł 
-woda mineralna 

-samodzielnie wykonują doświadczenie 
-doskonalą umiejętność obserwacji oraz wyciągania 
wniosków 
-są pewni w działaniu i zadowoleni z rezultatów 
doświadczenia 
-analizują skład wody mineralnej 
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V 
REFLEKSJA 

-podsumowuje przebieg zajęć, organizuje powtórkę pojęć: 
glony, pylica, siarka, kwaśny deszcz, substancja żrąca. 
-zachęca do wykonania projektowej pracy domowej „Woda 
w mieszkaniach Warszawiaków”. 

-e-podręcznik 
ORE (słowniczek) 

-uczący odczuwają satysfakcję z tego, że samodzielnie 
uporządkowali istotne informacje  
-planują sposób wykonania zadania 
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http://waataa.wix.com/sobieski

