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SCENARIUSZ ZAJĘĆ  

1. Autor Andrzej Paweł Kozioł 

2. Etap edukacyjny II etap 

3. Przedmiot Biologia 

4. Temat: Budowa i znaczenie mchów  

5. Cele zajęć: Uczeń wyjaśnia przystosowania budowy zewnętrznej i czynności 

życiowych mchów do środowiska życia. 

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej: 

Uczeń: 

• wskazuje środowisko życia mchów, 

• omawia budowę mchów, 

• wskazuje znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka, 

• omawia cechy pospolitych gatunków mchów, 

7. Kompetencje kluczowe:  

• umiejętność uczenia się 

• kompetencje informatyczne 

8. Metody i formy pracy:  

• pogadanka 

• praca z tekstem 

• praca z tablicą interaktywną 

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:  

• tablica interaktywna, padlet 

• prezentacja multimedialna w PowerPoint 

• multibook ,,Puls życia" kl. 5 wyd. Nowa era 

• zasoby z LearningApps.org (zadanie z lukami, milioner, pasujące pary na obrazie). 

• Karta pracy 

10. Przebieg zajęć:  

I. Faza wprowadzająca: 

Czynności organizacyjne: powitanie uczniów, sprawdzenie obecności i podanie tematu 

lekcji. 

II. Faza realizacyjna: 

1) Występowanie mchów : 

• Uczniowie na podstawie prezentacji multimedialnej w PowerPoint wymieniają 

miejsca występowania mchów. 

• https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX 

• Nauczyciel wprowadza pojęcie organizmu pionierskiego. Uczniowie zapisują do 

zeszytu miejsca występowania mszaków oraz pojęcie organizm pionierski. 

2) Budowa mchów: 

• Nauczyciel na podstawie prezentacji wyświetlanej na tablicy interaktywnej omawia 

budowę mchów. 

• Wskazuje funkcje poszczególnych elementów. 

https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX


 

 

• https://learningapps.org/12872879 

• Uczniowie dokonują obserwacji, wskazują elementy budujące mchy. Zapisują do 

zeszytu budowę mchów, uzupełniają kartę pracy. 

3) Rozmnażanie mchów: 

Nauczyciel na podstawie slajdu prezentacji w PowerPoint omawia cykl rozwojowy 

mchów. 

4) Znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka: 

• Uczniowie na podstawie filmu, prezentacji podają przykłady znaczenia mchów w 

przyrodzie i dla człowieka 

• https://epodreczniki.pl/a/film/D1Ao2GiyX 

• Uczniowie zapisują do zeszytu znaczenie mszaków w przyrodzie i dla człowieka. 

III. Faza podsumowująca: 

Uczniowie rozwiązują zadania w kartach pracy, a wybrane przez nauczyciela osoby 

uzupełniają je na tablicy interaktywnej.  

• https://learningapps.org/7107763 

• https://learningapps.org/7385249 

11. Informacje dodatkowe: 

Ocena aktywności uczniów na lekcji. 

12. Lista załączników:  

• https://padlet.com/Andrejos/zznkwsz7oiyd1xwn 

• https://scholaris.pl/resources/run/id/55811 

• https://static.scholaris.pl/resource_imp/106/106642/PLIKI_1/plonnik_pospolity.j

pg 
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