
mgr Iwona Leśniewicz 

nauczyciel biologii i przyrody  

w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa 

w Skierniewicach 

 

Scenariusz zajęć z przyrody kl. 3 LO 

Temat: Ciekawość świata podstawą wszystkich odkryć i wynalazków. Wielcy odkrywcy i ich 

dzieła. 

Czas trwania: 2 jednostki lekcyjne 

Hasło programowe: 

Wielcy rewolucjoniści nauki. 

 

Zakres treści: 

Dokonania uczonych i odkrywców na tle okresu historycznego w którym żyli i ich wpływ na 

rozwój nauk przyrodniczych. 

 

Cel ogólny: 

Prezentacja dyscyplin przyrodniczych pod kątem metod i roli, jaką odgrywają  

w wyjaśnianiu świata, rozwiązywaniu problemów etycznych i społecznych. 

 

Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A - Uczeń: 

 definiuje pojęcia uczony i odkrywca, 

 określa cechy osobowościowe wielkich rewolucjonistów. 

B - Uczeń: 

 opisuje sylwetki wybranych uczonych i odkrywców, 

 opisuje dyscypliny naukowe pod kątem metod i roli, jaką odgrywają w wyjaśnianiu 

świata przyrody, 

Umiejętności 

C - Uczeń:  

 wyszukuje informacje na temat uczonych i odkrywców, 

 wyszukuje informacje na temat odkryć i wynalazków, 

 opracowuje i przedstawia kartę pracy 

D - Uczeń: 

 analizuje dokonania uczonych i odkrywców w kontekście okresu historycznego,  

w którym żyli i pracowali, 

 analizuje odkrycia naukowe i wskazuje na ich ciągłość oraz hierarchiczność, 

Postawy 

Selektywny dobór informacji pozyskiwanych z dostępnych źródeł. Poprawność językowa  

i merytoryczna prezentowanych sądów i przemyśleń. Odpowiedzialność za współpracę  

w grupie i aktywność.  

 



Metody: 

- projekt edukacyjny z wykorzystaniem karty pracy,  

- praca z tekstem, 

- metoda aktywizująca, konkurs. 

Formy pracy: 
- indywidualna, praca w grupach. 

 

Środki dydaktyczne: 

- podręcznik, temat Wielcy rewolucjoniści nauki, 

- karty pracy dla grup Wielcy rewolucjoniści nauki, 

- komputery z dostępem do Internetu, 

- rekwizyty. 

 

Przebieg lekcji: 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji. Określa kryteria sukcesu. 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy.  

2. Następnie uczniowie w grupach, korzystając z różnych źródeł informacji, wykonują 

zapisane w nich zadania. Mają na to 15 min. 

3. Liderzy grup prezentują wyniki pracy, dodatkowe rekwizyty oraz anegdoty, sentencje 

dotyczące wybitnych uczonych. Charakteryzują wybrane przez grupę przedmioty i 

atrybuty związane z omawianą dziedziną i wskazują osoby z nimi związane. 

4. Nauczyciel na bieżąco uzupełnia wypowiedzi uczniów i podsumowuje wiadomości. 

Faza podsumowująca 

1. Uczniowie oceniają pracę grup w oparciu o przyjęte kryteria oceny. 

2.  Jakich znajomych miałby… (nazwisko wybranego przez uczniów uczonego), gdyby 

posiadał swój profil na Facebooku. 
 

Kryteria oceny projektu grupowego: (system 0-1 pkt.) 

- prezentacja zadań z karty pracy, 

- prezentacja dodatkowych rekwizytów,  

- prezentacja wybranych anegdot, sentencji dotyczących wybitnych uczonych, 

- formułowanie wniosków, sądów i opinii, 

- zabieranie głosu w dyskusji odbywającej się podczas prezentacji, 

- sprawne posługiwanie się terminologią i słownictwem związanym z przedmiotem. 

 

Ustal autora, pomysłodawcę, osobę związaną bezpośrednio lub pośrednio z wybranymi 

przez grupę przedmiotami, prawami:  

chemia (np. modelu atomu, zdjęcia rentgenowskiego, bomby jądrowej, itd.) 

fizyka (np. termometr, dynamo, silnik 

biologia (np. model cząsteczki DNA, mikroskop, klucz do oznaczania roślin, ewolucja 

człowieka) 

geografia (np. globus, luneta, kompas, model układu słonecznego, itd.) 



 


