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Konspekt zajęć - ocenianie kształtujące 
 

Przyroda 
Liceum Ogólnokształcące 
Temat: 
Czy rak jest w nas? 
Czas zajęć :  
2 jednostki lekcyjne. 

Data: Klasa: 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: 
21.4 moduł III: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na stan zdrowia. 
 

Cele lekcji: 
Znajomość czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych 
- wyjaśnia proces powstawania i klasyfikację nowotworów; 
- Uczeń ustala potencjalne choroby które mu zagrażają; 
- analizuje dane statystyczne dotyczące nowotworów i formułuje wnioski; 
- ocenia zagrożenie zdrowotne 
 
Cele sformułowane w języku ucznia: 
Czy postęp cywilizacyjny zagraża naszemu zdrowiu? 
- narządy szczególnie wrażliwe na rozwój tkanki nowotworowej; 
- czy mój styl życia wpływa na rozwój chorób nowotworowych; 
- czy znasz tendencje zachorowalności na nowotwory; 
- co zmienił byś w swoim stylu życia aby ograniczyć ryzyko zachorowania na nowotwory. 
 

Nacobezu (na co będę zwracać uwag): 
Poprawność wniosków wyciąganych z analizy statystycznej. 
Doskonalenie poprawność wypowiedzi w języku naukowym. 
Uczeń wie gdzie szukać pomocy w diagnostyce i leczeniu. 
Rozumie potrzebę wczesnego działania gdy pojawią się wczesne objawy które mogą być przyczyną 
chorób. 
 
Przebieg lekcji (metody i aktywności): 
Wyszukiwanie i analizowanie danych w Internecie/książkach/czasopismach (prawidłowe 
wnioskowanie) 
Zaproszenie Onkologa na zajęcia i udział w dyskusji sterowanej. 
Odpowiedzialność za własne zdrowie. 
Współpraca w zespole. 
Metody: wywiad, praca z materiałem źródłowym, prezentacja wykonana przez uczniów z podziałem 
na wątki problemowe. 
 

Jak sprawdzę czy cel został osiągnięty?: 
Ewaluacja formatywna w postaci niedokończonych zdań dotycząca formowanych postaw. 
 

Kluczowe pytania dla uczniów: 



Jakie poznałeś czynniki kancerogenne? 
Co zmieniłbyś w swoim stylu życia aby zmniejszyć ryzyko zachorowania? 
Co poradziłbyś koledze, który ma  niepokojące objawy? 
 

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: 
Spotkanie z człowiekiem który wygrał z rakiem- jak rozmawiać? 
Jak rozmawiać o chorobie z osobą w bezpośrednim kontakcie - odgrywanie ról. 
 
Tworzenie portfolio klasowego (plakaty, gazetka). 
Zainteresowanie społeczności szkolnej problematyką - w  wybranej formie. 
 

Praca domowa: 
Zapytaj rodziców o badania profilaktyczne. Zachęć ich do profilaktyki. 
 

Materiały i pomoce dydaktyczne: 
teksty źródłowe, plakaty, prezentacje, pytania na wywiady 
 

 

 
 

 


