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Wypada się przedstawić  ☺



Zawsze warto mieć plan ☺

▪ Kilka słów o motywacji.

▪ Co powoduje, że jesteśmy zaciekawieni?

▪ Wyjątkowość przedmiotów przyrodniczych.

▪ Wędka i przynęta - czyli jak „złowić” ucznia.



Kilka słów o motywacji



Kilka słów o motywacji

Motywacja kieruje wykonywaniem pewnych 
czynności tak, aby prowadziły one do 
zamierzonych efektów

Dla nauczyciela, jak i dla ucznia najważniejsze 
powinny być celowość oraz przydatność 
przekazywanej wiedzy i kształconych 
umiejętności

Trudno wzbudzić motywację w uczniach, jeśli 
samemu traktuje się swoją pracę jako mało 
przydatne i tak naprawdę nikomu 
niepotrzebne rzemiosło.



Kilka słów o motywacji

MOTYWACJA

WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA POZYTYWNA NEGATYWNA



Kilka słów o motywacji



Przestrzeń ma znaczenie

SP 64 SP 172 SP 153

SP 42

SP 122 SP 30
SP 199



Poszukujmynowych rozwiązań i aranżacji

Wspólny stół laboratoryjny - SP 4

Ściana magnetyczna - prezentacja prac uczniów
SP 199, SP 122, SP 162 



Twórzmykąciki tematyczne

Kącik obserwacji - SP 54Kącik zainteresowań – SP 65 Kącik roślin – SP 130



Organizujmy przestrzeń do pracy w grupach …

Lekcje przyrody - SP 130

Lekcja przyrody - SP 45



… i prezentacji uczniowskich działań 

Lekcje przyrody - SP 37 Lekcje przyrody - SP 130



Ekologiczna gra przestrzenna 
przygotowana przez uczniów klasy 
VI dla młodszych kolegów 
w ramach projektu „Eko-badacz”

SP 130 w Łodzi

Nauka przez zabawę



Gra „Na sawannie”
Gra „Witaminki”

Gra „Spokojna głowa”

Prace uczniów 
SP 160 w Łodzi

Gra „Świat roślin i zwierząt”

Gra i nauka



Jakpracowaćbez zeszytu ćwiczeń?

Dolina rzeczna z masy solnej

Łapiemy muchy ☺



Ścieżka opowieści

Sieci pokarmowe

Lapbook
Ćwiczenia kreatywne

Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?



Dłoń
Budowa komórki

Jak pracować bez zeszytu ćwiczeń?



Aktywność



Co powoduje, że 
jesteśmy zaciekawieni?



Ciekawa lekcja …



Ciekawa lekcja …

• Nauczyciel nie przedstawia suchej teorii,

przeprowadza doświadczenia

• uczyć historyjkami, działać na wyobraźnię

• Ważne jest aby nauczyciel był z pasją, ona

(pasja) jest zaraźliwa

• Powinna opierać się na doświadczeniach,

ciekawostkach

• Kiedy mogę sam coś zrobić



Pytania kluczowe

• Co mają wspólnego szyny kolejowe i termometr?

• Jaki jest związek między zgniłymi jajkami a wulkanem?

• Ile waży kropla wody?

• Dlaczego Holendrzy walczą z morzem?

• Co ma wspólnego wydma z rogalem?

• Jakie jest podobieństwo między: lasem, cebulą a ogrem?



Zadania angażujące uczniów



Zadania angażujące uczniów



Wyjątkowość 
przedmiotów 

przyrodniczych



Kształcenie wielostronne i multiprzedmiotowe



• „Sztuka i wiara”

• „Świat wokół nas”

• „Zwykły bohater”





Metoda eksperymentu



Inquiry Based Science Education

czyli

Odkrywanie przez dociekanie

Model IBSE



Model IBSE



Życie w wodzie – badania nad stawem - SP 130 w Łodzi Szacujemy wiek drzewa - SP 130 Łódź

O przyrodzie w przyrodzie



Eksploracja żwirowni. 

Poszukiwanie skał i minerałów - SP 111 w Łodzi
Europejski Dzień Ptaków
obserwujemy i liczymy przelatujące ptaki  - SP 111 Łódź

O przyrodzie w przyrodzie



O przyrodzie w przyrodzie

Projekt „W dziką stronę”



Metoda 3 Z

▪ Zakuć

▪ Zdać

▪ Zapomnieć

▪ Zobaczyć

▪ Zrozumieć

▪ Zapamiętać



Wędka i przynęta
czyli jak „złowić” ucznia



TIK – owy niezbędnik przyrodnika 



Gdzie szukać zastosowania TIK?



Odwracanie lekcji

• Zasoby on-line • Blog przedmiotowy*

http://eko.sp130.edu.pl/


Udostępnianie treści

Może służyć do przekazania krótkiej zakodowanej 
wiadomości lub szybkiego przekierowanie ucznia na 
pożądaną stronę

Może służyć jako tablica z linkami do stron internetowych 
lub jako narzędzie do prezentacji wyników i przekazywania 
informacji zwrotnej *

https://pl.padlet.com/annafik/kcpdosqplskf


Laboratorium w tablecie i smartfonie



TIK – owy niezbędnik przyrodnika 



Urządzenia pomiarowe

• Pomiar odległości



• Sprawdzamy ściśliwość powietrza





• Co ma wspólnego pH z naszym zdrowiem?



o Obserwacje i zajęcia terenowe

• Zdjęcia • Filmy* • Szkice

https://www.youtube.com/watch?v=pP4klm55W1c


o Aplikacje „terenowe”





o Gamifikacja

http://questing.pl/

http://questing.pl/
http://questing.pl/


o Rozszerzona rzeczywistość



o HP Reveal



https://padlet.com/annafik/Zlot

https://padlet.com/annafik/Zlot

