
Konspekt lekcji biologii dla klasy III Gimnazjum z wykorzystaniem TIK 

Temat lekcji: Ochrona przyrody w Polsce.( 2 godziny lekcyjne) 

Cele ogólne: 

 Charakterystyka poszczególnych form ochrony przyrody w Polsce 

 Poznanie różnych form ochrony i uświadomienie ich znaczenia dla zachowania 

różnorodności biologicznej 

Cele szczegółowe: 

 Uczeń wymienia poszczególne formy ochrony 

 Wskazuje na mapie lokalizację Parków Narodowych 

 Omawia osobliwości wybranych parków w tym gatunki flory i fauny 

 Wyodrębnia parki o największych walorach dziedzictwa narodowego i światowego 

 Umie korzystać z wyszukiwarek 

 Potrafi pobierać dane z Internetu 

 Wskazuje wybrane zdjęcia i kopiuje je za pomocą schowka do edytora tekstu 

Środki dydaktyczne: 

 Mapa fizyczna Polski 

 Komputer z oprogramowaniem i dostępem do Internetu 

Metody i formy pracy: 

 Pogadanka 

 Praca z komputerem 

 Praca w grupach( na zasadzie uczeń słaby-uczeń zdolny) 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne : powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów 

zajęć 

2. Pogadanka na temat ochrony przyrody w Polsce : Parki Narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Ochrona gatunkowa 

zwierząt, roślin. Akty prawne. Położenie geograficzne Parków Narodowych na 

podstawie mapy 

3. Przypomnienie sposobów wyszukiwania i pobierania danych z Internetu 

4. Podział klasy na 4 grupy 

5. Każda z grup ma wyszukać informację na temat 2 parków: I grupa-parki pojezierzy, II 

grupa-parki nizin środowo Polskich, III grupa-parki wyżyn, IV grupa-parki górskie. 

6. Na tablicy nauczyciel zapisuje punkty na które uczniowie powinni zwrócić uwagę 

przy wyszukiwaniu informacji: nazwa parku, rok powstania, logo, położenie 

geograficzne, charakterystyka rzeźby terenu, flora i fauna, czy dany park jest 

rezerwatem biosfery. 



7. Uczniowie wyszukują informację, przenoszą je za pomocą kopiowania do edytora 

tekstu, odpowiednio je formatują i zapisują. 

8. Każda z grup prezentuje wybrane Parki Narodowe przedstawia istotne informacje 

które zebrała. 

9. Ocena pracy uczniów. 

10. Podsumowanie zajęć, uczniowie podają informacje które ich najbardziej 

zainteresowały. 
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