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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa V

2. Przedmiot

biologia

3. Temat zajęć:

Jak odżywiają się rośliny?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową i bieżącym planem nauczania.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Technologia informacyjna umożliwia zrozumienie świata, wzmacnia twórczą aktywność uczniów oraz 
pomaga w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności.

7. Cel ogólny zajęć

Zdobycie wiedzy o odżywianiu samożywnym - poznanie i zrozumienie procesu fotosyntezy.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów .
2. Uczeń planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na 

intensywność procesu fotosyntezy.
3. Uczeń potrafi uzasadnić znaczenie procesu fotosyntezy dla życia na Ziemi.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy:
-zajęcia praktyczne
-ćwiczenia interaktywne
-pogadanka

Formy pracy:
-zbiorowa 
-indywidualna

10. Środki dydaktyczne

komputer i tablica interaktywna
serwis YouTube
platforma e-podręczniki
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Platforma Wordwall

11. Wymagania w zakresie technologii

łącze internetowe
tablica interaktywna

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Czynności organizacyjno- porządkowe.
Przypomnienie wiadomości o sposobach odżywiania się organizmów.
Zapoznanie z celami lekcji i przedstawienie tematu zajęć.

Aktywność nr 1

Temat:

Doświadczenie

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy.
Każda grupa na stoliku posiada: 2 słoiki, lampkę biurkową, 2 gałązki moczarki kanadyjskiej, wodę 
niegazowaną oraz wodę gazowaną.
Uczniowie przeprowadzają doświadczenie: Czy zwiększona ilość dwutlenku węgla wpływa na 
intensywność fotosyntezy? (Nauczyciel nie podaje problemu badawczego Uczniom przed aktywnością nr 
2)
Uczniowie napełniają jeden słoik  wodą gazowaną i jeden wodą niegazowaną. Do każdego słoika 
wkładają moczarkę kanadyjską tej samej długości. Obie próby ustawiają w tej samej odległości od 
źródła światła i obserwują wydzielanie pęcherzyków gazu.
Gdyby klasa była na nauczaniu zdalnym- nauczyciel włącza film z powyższego doświadczenia - od 35s.:
https://www.youtube.com/watch?v=JqcgTU9MSR0

Aktywność nr 2

Temat

Refleksja

Czas trwania

5 min

https://www.youtube.com/watch?v=JqcgTU9MSR0
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Opis aktywności

Po przeprowadzonym doświadczeniu z aktywności 1 każda grupa zapisuje wyniki: 
https://pl.padlet.com/wis880924/ws0c1dtsfqcv
Następnie uczniowie dzielą się obserwacjami, refleksjami, a nauczyciel moderuje dyskusje zadając 
pytania: 
Co się zadziałało?
Czy zaobserwowaliście różnicę między słoikami?
Jak zachowuje się roślina w słoiku z wodą gazowaną, a jak w słoiku z wodą niegazowaną?

Aktywność nr 3

Temat

Omówienie przebiegu fotosyntezy

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

W oparciu o wcześniejszą dyskusję uczniowie z pomocą nauczyciela wyciągają wnioski. Nauczyciel 
moderując dyskusję skłania uczniów do wyciągmnięcia wniosków z przeprowadzonego doświadczenia 
poprzez pytania: 
Czy wiecie jaki proces zachodzi w obu słoikach?
Jakie organizmy przeprowadzają proces fotosyntezy?
Jakie czynniki mają wpływ na proces fotosyntezy?
Po uzyskanych odpowiedziach Uczniowie formułują problem badawczy i wniosek do przeprowadzonego 
doświadczenia.
Następnie systematyzują wiedzę na temat fotosyntezy. Nauczyciel podsumowuje wiadomości dotyczące 
procesu fotosyntezy.
Zapisuje przebieg reakcji na tablicy wskazując substraty i produkty.
Nauczyciel wyświetla film z platformy e-podręczniki:
https://zpe.gov.pl/a/film/DFjb2X8Fp

Aktywność nr 4

Temat

Ćwiczenia utrwalające

Czas trwania
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Opis aktywności

Uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez wykonanie ćwiczeń interaktywnych:
https://wordwall.net/pl/resource/6859729/fotosynteza-pytania
https://wordwall.net/play/25872/073/812

https://pl.padlet.com/wis880924/ws0c1dtsfqcv
https://zpe.gov.pl/a/film/DFjb2X8Fp
https://wordwall.net/pl/resource/6859729/fotosynteza-pytania
https://wordwall.net/play/25872/073/812
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https://wordwall.net/pl/resource/13113749/biologia/fotosynteza-istota

Podsumowanie lekcji

Nauczyciel zadaje pracę domową:
Czy proces fotosyntezy ma znaczenie dla życia na Ziemi?

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ewaluacja zajęć poprzez aplikację mentimeter:
https://www.menti.com/i59zgj58bo

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz można modyfikować i dostosować do swoich potrzeb oraz sprawdzić wcześniej działanie 
linków

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://wordwall.net/pl/resource/13113749/biologia/fotosynteza-istota
https://www.menti.com/i59zgj58bo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

