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KONSPEKT WARSZTATÓW  

 

 

gimnazjum 

 

Temat: Śmiercionośne struktury komórkowe bakterii – historia biologią pisana. 

 

Cele warsztatów:  

 Uczestnik zna i potrafi wyjaśnić pojęcia: fimbria, otoczka bakteryjna, białka adhezyjne, ściana 

komórkowa bakterii, barwienie metodą Grama, lipopolisacharyd, Endo- i egzotoksyna, wirulencja, 

czynniki wirulencji, enzymy. 

 Uczestnik potrafi podać różnice w barwieniu bakterii metodą Grama: dodatnią i ujemną. 

 Uczestnik potrafi wskazać na zdjęciu kształt poznanych bakterii: Y. pestis, V. cholerae, M. 

tuberculosis, M. leprae. 

 Uczestnik potrafi wymienić czynniki wirulencji bakterii, które powodują ich chorobotwórczość. 

 Uczestnik zna związek pomiędzy czynnikami wirulencji, a występującymi w historii chorobami 

zakaźnymi. 

 

Metody: 

 pogadanka, 

 techniki mikroskopowania, 

 pokaz. 

 

Środki dydaktyczne: 

 ekran, rzutnik, komputer, 

 mikroskop optyczny, 

 preparaty bakterii Gram dodatniej i gram ujemnej, 

 płytki przyżyciowe bakterii niezjadliwych. 

 

 

Tok warsztatów: 

 

I. Faza wprowadzająca  

 

 Prowadzący zapoznaje uczestników z programem warsztatów oraz prosi uczestników o wykonanie 

małego quizu historyczno – biologicznego. 

 
II. Faza realizacyjna 

 

a) Śmiertelne choroby.  

 Prowadzący dzieli uczestników na zespoły, w których będą pracować podczas warsztatów. 

 Prowadzący przedstawia uczniom grę planszową „choroby, które kiedyś niosły śmierć” i 

zapoznaje uczniów z zasadami tej gry (za rozwiązanie prawidłowe zdania postaci rebusu, zagadki 

słownej lub wykreślani – 1 pkt, za prawidłową odpowiedź na pytanie – 1 pkt, można pytanie oddać 



jednemu z przeciwników, obejrzenie filmu, prezentacji i odpowiedź na pytanie) oraz przedstawia 

czas na rozwiązanie i nagrodę w postaci pomocy „w kopercie” w grze nr 2. 

 Uczestnicy prowadzą grę planszową.  

 Pierwszy zespół, który ukończy grę, zostaje nagrodzony „kopertą”. 
 Prowadzący wraz z uczestnikami formułuje wnioski z gry i poznanych chorób oraz sposobów, 

jakimi ograniczono ich śmiercionośny zasięg. Dokonują odniesienia do obecnej sytuacji 

zwalczania niebezpiecznych zakażeń bakteryjnych lub wirusowych. 

b) Mikroskopowanie. Bakteria Gram dodatnie i Gram ujemne. 

 Prowadzący przedstawia krótko zasady mikroskopowania. 

 Prowadzący opowiada krótko czym jest barwienie metodą Grama i jakie są jego rodzaje, jak 

również jakie rodzaje budowy komórek bakteryjnych występują w środowisku. 

 Uczestnicy przystępują do mikroskopowania:  umieszczają przy pomocy prowadzącego preparaty 

z bakteriami barwionymi metodą Grama na stoliku, rzucają światło, śrubą makroskopową łapią 

obraz oraz śrubą mikrometryczną regulują ostrość widzenia. 

 Prowadzący prosi o zanotowanie kształtów komórek oraz różnic w barwieniu gram 

dodatnim i gram ujemnym.  

 Uczestnicy uważnie oglądają każdy z dwóch preparatów, notują spostrzeżenia o kształcie 

oglądanych komórek oraz różnicach w tej metodzie  barwienia. 

 Prowadzący wraz z uczestnikami formułuje wspólne wnioski z przeprowadzonego 

mikroskopowania.  

c) Wirulencja. 

 Prowadzący wyświetla na ekranie zdjęcia bakterii z gatunków Y. pestis, V. cholerae, M. 

tuberculosis, M. leprae, opowiada krótko o budowie morfologicznej poszczególnych bakterii, jak 

również elementów ich struktury komórkowej, odpowiadających za wirulencję i ogromną 

śmiertelność w przeszłości. 

 Prowadzący wyjaśnia pojęcia: fimbria, otoczka bakteryjna, białka adhezyjne, ściana komórkowa 

bakterii, lipopolisacharyd, Endo- i egzotoksyna, wirulencja, czynniki wirulencji, enzymy. 

 Prowadzący wręcza każdemu z zespołów rozsypankę obrazkowo-wyrazową, dotyczącą czynników 

wirulencji wybranego gatunku bakterii.  

 Prowadzący wyjaśnia uczestnikom, że ich zadaniem jest uzupełnienie tekstu złożonego z 

obrazków i wyrazów dotyczącego wirulencji bakterii, wyciągnięcie wniosków, jaki 

element/elementy struktury komórkowej danej bakterii warunkują jej wirulencję oraz prezentacja 

wyników swojej pracy pozostałym uczestnikom warsztatów. Prowadzący określa czas, w jakim 

uczestnicy mają wykonać zadanie.  

 Uczestnicy rozwiązują rozsypankę. Zespół wygrany w grze planszowej, może korzystać z pomocy. 

 Uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy pozostałym zespołom.  

 Prowadzący wraz z uczestnikami formułuje wspólne wnioski dotyczące struktur bakteryjnych, 

które warunkują ich zjadliwość i chorobotwórczość. 

 
III. Faza podsumowująca  

 

 Prowadzący podsumowuje zajęcia, w postaci ponownego wyświetlenia małego quizu historyczno 

– biologicznego. Wraz z uczestnikami porządkuje stanowisko pracy.  

 


