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KONSPEKT ZAJĘĆ 

 

 

szkoła podstawowa 

 

Temat: Biologiczne kasyno. 

 

Cele warsztatów:  

 

 uczestnik podaje nazwy układów narządów budujących organizm człowieka: układ kostny, 

oddechowy, pokarmowy, krwionośny, 

 uczestnik rozpoznaje i nazywa organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla poznanych 

krajobrazów, 

 uczestnik rozpoznaje poszczególne organella komórkowe, 

 uczestnik rozpoznaje i nazywa organizmy należące do królestwa bakterii oraz grzybów, 

 uczestnik zapoznaje się z budową układu odpornościowego i jego działaniem.  

 

Metody:  

 

 gry dydaktyczne, 

 pogadanka. 

 

Środki dydaktyczne:  

 

 karty z grupami krwi  

 gra planszowa, 

 plansza do zoologicznego twistera, 

 karty do gry w „Biologiczną mafię”, 

 domino.  

 

 

Tok zajęć: 

 

I. Faza wprowadzająca 

 

 Prowadzący wprowadza uczestników w tematykę zajęć, a następnie prezentuje poszczególne 

stanowiska oraz system nagradzania (uczniowie w zależności od zajętego miejsca w rozgrywce 

otrzymują punkty – zbierają zakrętki przedstawiające konkretne wartości punktowe). 

 

 

 



II. Faza realizacyjna 

 

 Uczestnicy podchodzą do dowolnych stanowisk, gdzie muszą wykazać się różnorodną wiedzą 

oraz umiejętnościami. W zależności od zajętych miejsc w rozgrywce otrzymują punkty. 

 

Gra dydaktyczna Opis gry 
Liczba 

uczestników 

Liczba 

prowadzących 

Domino  

Dwie wersje 

tematyczne: 

1. Organy  

2. Gady 

Każdy z uczestników dostaje określoną 

ilość kart. Następnie uczestnik wykłada 

taką kartę, aby pasowała do pierwszej 

obrazkiem lub nazwą. W przypadku braku 

odpowiedniej karty uczestnik pobiera do 

swojej puli dodatkową kartę. Wygrywa 

osoba, która najszybciej dopasuje 

wszystkie swoje karty. 

Przewidziane są dwie wersje tematyczne: 

karty z organami ludzkimi oraz z gadami. 

2x2 2 

Memory 

Dwie wersje 

tematyczne: 

1. Organella 

komórkowe 

2. Płazy 

Uczestnicy zabawy rozkładają zestaw kart. 

Karty zostają wymieszane. W zestawie 

znajdują się po dwie karty tego samego 

typu. Gracze mają za zadanie odsłaniać 

zawsze dwie takie same karty. Na kartach 

widnieją ilustracje różnych organelli 

komórkowych (oraz druga wersja: zdjęcia 

płazów). 

Gra jest pomocna przy realizacji kilku 

celów dydaktycznych, takich jak 

rozwijanie pamięci mechanicznej, 

doskonalenie umiejętności koncentracji 

uwagi. 

2x2 1 

Królestwa świata 

żywego 

Królestwa świata żywego to gra karciana 

na zasadach „Uno”. Zadaniem uczestników 

jest dopasowanie karty (do ostatnio 

wyrzuconej) kolorem karty lub według 

przynależności do danego królestwa świata 

żywego (zwierzęta, rośliny, grzyby, 

bakterie). Wygrywa osoba, która jako 

pierwsza dopasuje wszystkie karty. 

4 1 

Zoologiczny twister Twister to gra ruchowa, w której udział 

może wziąć standardowo od dwóch do 

czterech graczy. Do gry potrzebna jest 

mata. Każdy rząd posiada inne zwierzę. 

Każde zwierzę posiada sześć, kół więc jest 

4 1 



ich łącznie dwadzieścia cztery. 

Zadaniem graczy jest umieszczanie dłoni 

lub stopy na wskazanym miejscu na macie. 

Sędzia kręci strzałką i informuje graczy o 

kolejnych ruchach. 

Biologiczne 

kalambury 

Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy. 

Członek jednej z drużyn przedstawia 

wylosowane hasło swoim kolegom. Czas 

odgadywania to 90 sekund. Dalej następuje 

zamiana drużyny i osoby przedstawiającej 

hasło. Wygrywa drużyna, która odgadnie 

najwięcej haseł. 

nieograniczona 1 

Biologiczna Mafia  Prowadzący, rozpoczyna grę krótką 

prelekcją dotyczącą powstawania komórek 

rakowych w organizmie człowieka i tego, 

jak organizm z nimi walczy. Po omówieniu 

tematu przedstawia zasady. Gra dzieli się 

na następujące po sobie dzień i noc. W 

nocy budzą się komórki rakowe, które chcą 

„wykończyć” komórki ciała, lecz one nie 

są bezsilne, bowiem jest komórka, która 

może ochronić jedną komórkę organizmu – 

komórka dendrytyczna, limfocyt T próbuje 

się dowiedzieć, kto pełni, jaką funkcję, a 

makrofagi starają się dojść, kto jest 

komórką rakową. Każdorazowo podczas 

jednej nocy komórka rakowa zabija jedną 

komórkę w organizmie. W dzień z kolei 

komórki ciała, w osłabionym już składzie, 

próbują na podstawie analizy mowy ciała, 

interpretacji i analizy zasłyszanych 

informacji ustalić, kto jest winien tych 

zbrodni. Ostatecznie po dyskusji organizm 

typują jedną komórkę, która zostaje 

zlikwidowana. Gra kończy się w 

momencie, kiedy komórki rakowe zostaną 

zidentyfikowane i wyeliminowane przez 

organizm lub gdy komórki rakowe 

zlikwidują pozostałe komórki ciała. 

od 10 1 



Przyrodnicza gra 

planszowa 

Uczestnicy losują pytania, po czym na nie 

odpowiadają. Prawidłowa odpowiedź 

skutkuje uzyskaniem przywileju do rzutu 

kostką, a tym samym zmniejsza się 

odległość do mety. Następnie pytania 

losują kolejni zawodnicy. Zagadnienia w 

grze dotyczą właściwości substancji, 

krajobrazu Polski i Europy, organizmu 

człowieka, Ziemi we Wszechświecie, 

lądów i oceanów. 

3 1 

Karty z grupami 

krwi 

W grze uczestniczą dwie osoby (dawca i 

biorca). Prowadzący rozdaje wcześniej 

przygotowane karty uczestnikom gry (karty 

z grupami krwi). Uczestnicy nie widzą, 

jakie dostali karty, które zostają wykładane 

po kolei (nie ma wyboru, jaką kartę się 

wyłoży). Osoba rozpoczynająca jest biorcą. 

Po położeniu karty, druga osoba, która jest 

dawcą również kładzie kartę na stół. Jeżeli 

dawca wyłoży kartę, która ratuje biorcę to 

biorcą zabiera obie karty, w przeciwnym 

wypadku dawca zyskuję karty. Dochodzi 

dalej do zamiany ról. Gra kończy się w 

momencie, kiedy jedna z osób pozbędzie 

się wszystkich kart. 

2 1 

 

 

III. Faza podsumowująca 

 

 Prowadzący wyłania uczestnika z największą liczbą punktów, po czym dziękuje za wspólną 

zabawę. 


