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KONSPEKT ZAJĘĆ 

 

 

 

szkoła podstawowa 

 

Temat: Biologiczny detektyw. 

 

Cele warsztatów:  

 uczestnik zna różne typy linii papilarnych, 

 uczestnik potrafi rozpoznać po odbiciach własnych linii papilarnych dany typ papilarny, 

 uczestnik wie, na jakie czynniki zwraca się uwagę przy identyfikacji danej osoby za pomocą      

linii papilarnych, 

 uczestnik nabywa umiejętności rozpoznawania zwierząt na podstawie tropów,  

 uczestnik wykrywa białka i cukry w produktach spożywczych, 

 uczestnik potrafi rozróżnić za pomocą głosów poszczególne gatunki ptaków, 

 uczestnik rozpoznaje poszczególne ptaki na podstawie wyglądu, 

 uczestnik potrafi wykonać proste doświadczenia, które ułatwiają mu między innymi zrozumieć, 

czym jest dwutlenek węgla, co to jest dyfuzja, magnetyzm, sprawdza opór powietrza, znajduje  

środek ciężkości, 

 uczestnik potrafi przyporządkować stawonogi do odpowiednich gromad (pajęczaki, skorupiaki, 

owady),  

 uczestnik zna podział systematyczny stawonogów, 

 potrafi wykazać różnicę pomiędzy gromadami owadów, skorupiaków i pajęczaków 

 uczestnik zna i potrafi wyjaśnić pojęcie odczynu pH, 

 uczestnik potrafi wykazać za pomocą soku z czerwonej kapusty, jaki odczyn - kwasowy czy 

zasadowy, posiadają wybrane substancje z życia codziennego, 

 opisuje funkcje liści,  

 uczestnik analizuje budowę zewnętrzną liści roślin nagonasiennych i okrytonasiennych, 

 uczestnik przeprowadza obserwacje zasuszonych liści roślin okrytonasiennych, w oparciu o klucz 

identyfikuje kształty blaszki liściowej oraz rodzaje brzegu blaszki liściowej, 

 uczestnik przeprowadza obserwacje fragmentów roślin nagonasiennych ze szczególnym 

uwzględnieniem budowy liści oraz położenia kwiatostanów, identyfikuje gatunki roślin 

nagonasiennych w oparciu o ilustracje graficzne, 

 uczestnik kształtuje postawę badawczą. 

 

Metody:  

 

 gry dydaktyczne, 



 opowiadanie, 

 eksperymenty, 

 pogadanka. 

 

Środki dydaktyczne:  

 

 zdjęcia zwierząt, kryjówek zwierząt, 

 klucze do oznaczania roślin, stawonogów, 

 odczynniki chemiczne, 

 puzzle do złożenia przestrzennego modelu DNA, 

 gra dydaktyczna, 

 karty pracy, 

 nagrania dźwięków ptaków, 

 okazy naturalne (gałązki nagonasiennych, zasuszone liście). 

 

 

Tok zajęć: 

 

I. Faza wprowadzająca 

 

 Prowadzący wprowadza uczestników w tematykę zajęć i prezentuje kolejno stanowiska,  na 

których będą pracować. Następnie prowadzący prosi o podzielenie się  na mniejsze grupy 3-4 

osobowe i każdej z grup przydziela jedno stanowisko. Po odwiedzeniu jednego stanowiska, 

uczestnicy przechodzą do kolejnego; prowadzący koordynuje grupami uczniów poprzez 

przydzielenie ich do wolnych stanowisk, gdy skończą pracę na poprzednich.  

II. Faza realizacyjna 

 

 Uczestnicy podchodzą do poszczególnych stanowisk, gdzie mierzą się z różnymi wyzwaniami. Za 

wykazanie się wiedzą i umiejętnościami biologicznymi otrzymują przy każdym stanowisku odznaki.  

 

Nazwa stanowiska Opis stanowiska 

„Czy wiesz, co 

jem?” – ptasia 

stołówka. 

Prowadzący stanowisko przedstawia je, pokazuje uczniom różne pokarmy, 

jakie przygotował dla ptaków  tj. kapusta, orzechy włoskie, płatki owsiane, 

groch, ziemniak, marchewka, słonecznik, słonina, zboże, jabłko. Następnie 

prowadzący pokazuje zdjęcia różnych polskich ptaków, uczestnicy muszą 

powiedzieć, jak nazywa się dany ptak oraz przyporządkować do niego 

właściwy pokarm.  

Puzzle DNA – 

model 3D 

Prowadzący przygotowują krótką prelekcję dotyczącą tego, czym jest DNA? 

Jaką pełni funkcję? Jak   jest zbudowane? Po wprowadzeniu, uczestnicy 

zapoznają się z wcześniej przygotowaną legendą i instrukcją, jak stworzyć kod 

DNA:  

 zielona puszka – pentoza, 

  złota puszka – reszta kwasu fosforowego, 



  gąbka do kwiatów – zasady azotowe, 

  zakrętki – wiązanie fosfodiestrowe, 

 wykałaczka – wiązanie n-glikozydowe, 

  zielona wykałaczka – wiązania wodorowe.  

Daktyloskopia. Prowadzący pokazuje uczestnikom, w jaki sposób należy złożyć odcisk palca 

na kartce pierwszą metodą, czyli naniesioną substancjami barwnymi. 

Uczestnik wybiera kolor atramentu (niebieski, czarny) i pobiera ilość 

wystarczająca do pozostawienia kilku własnych śladów linii papilarnych na 

połowie kartki papieru A4. Następnie porównując je z wcześniej zapoznanymi 

typami linii papilarnych określa swój typ odcisku. Na koniec kartki z 

odciskami są wręczane uczestnikowi, który je wykonał. 

Prowadzący obrazuje uczestnikom kolejną metodę odbicia odcisku palca, jest 

nią metoda odwarstwiona. Uczestnik mocno naciskając na węgiel rysunkowy 

zabarwia część drugiej połowy kartki (najlepiej róg kartki),  w celu 

pokruszenia węgla. Następnie uczestnik zbiera na wybrany przez siebie palec 

drobinki pyłu węgla rysunkowego i odciska swoje linie papilarne na wolnym 

miejscu kartki. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu uczestnik porównuje swoje 

odciski do kartki, na której są wyszczególnione typy linii papilarnych. 

Po tym ćwiczeniu uczestnik zabiera kartkę z wykonanymi na niej odciskami. 

Uczestnicy wykonują ostatni rodzaj pobierania odcisków z własnych rąk. 

Końcowa metoda jest naniesiona substancją potowo-tłuszczową. W tym 

przypadku jest użyta margaryna. Uczestnik pobiera mała ilość margaryny na 

palec, następnie jej nadmiar odsączają do chusteczki higienicznej. Kolejnym 

etapem jest odbicie odcisków na szklance po zewnętrznej jej stronie. 

Uczestnicy mogą już w tej fazie zobaczyć swoje linie papilarne, dając szklankę 

pod światło. Aby wzmocnić ten efekt należy delikatnie oprószyć zewnętrzną 

część szklanki mąką. Uczestnicy również w tej sytuacji porównują swój odcisk 

palca z kartą, na której są pokazane typy odcisków. 

Tropoli. Tropopoli jest grą planszową, która polega na zdobyciu największej ilości lup i 

uzyskaniu tytułu mistrza tropicieli. Gracze poruszając się po planszy kupują 

akty własności zwierząt. W grze występuje osoba pełniąca funkcję 

koordynatora, która wydaje niezbędne akty własności oraz rozdziela 

odpowiednią ilość lup w trakcie gry między uczestników. Gracze, odkrywając 

tropy zwierząt, pomnażają swoje środki tym samym pnąc się ku wygranej. 

Wygrywa osoba która uzyska największy majątek spośród wszystkich graczy. 

Zwierzęta i ich 

kryjówki. 

Gra polega na prawidłowym dopasowaniu zdjęcia zwierząt do ich kryjówek. 

Uczestnicy dowiadują się również o wielu ciekawostkach z życia danych 

zwierząt oraz ich trybie życia. 



Reakcje i 

eksperymenty 

chemiczne. 

Prowadzący przeprowadza i objaśnia eksperyment na wykrycie skrobi, 

wykrywanie glukozy i fruktozy oraz odróżnianie ich od sacharozy i laktozy, 

wykrywanie białek, wykrywanie gliceryny, reakcja glicerolu z KMnO4, 

reakcja herbaty na zmianę pH, działanie NaOH na papier. 

Ptasi detektyw. Po zapoznaniu się ucznia z kartą pracy i zdjęciami ptaków w niej 

umieszczonymi prowadzący puszcza pojedynczo nagrania ptaków wybranej 

osobie (jeśli obecnych jest kilka osób prowadzący puszcza po kolei po jednym 

nagraniu każdej osobie). W razie problemów z odgadnięciem nazwy ptaka, 

prowadzący nakreśla obraz, cechy charakterystyczne zwierzęcia, stara się 

opowiedzieć o najważniejszych zagadnieniach w celu poszerzenia wiedzy 

ucznia. 

Uczeń zapisuje przy odpowiednim obrazku ptaka numer puszczonego nagrania 

oraz jego nazwę. Po prawidłowym uzupełnieniu karty pracy uczeń otrzymuje 

naklejkę potwierdzającą jego ornitologiczne zdolności detektywistyczne. 

Eksperymentatorium 

przyrodnika. 

Uczniowie pod okiem prowadzących wykonują doświadczenia. Po 

wykonanym doświadczeniu uczniowie wraz z prowadzącymi omawiają je, by 

zrozumieć, co właściwie się wydarzyło. Gdy uczniowie mają problem ze 

zrozumieniem zjawiska lub nie mogą wpaść na dobry tok rozumowania 

prowadzący starają się ich nakierować. Po wykonaniu kilku doświadczeń 

uczniowie otrzymują odznaki eksperymentatorów. 

Owad czy pajęczak, 

oto jest pytanie? 

Uczniowie losują z 24-26 kopert dwie dla siebie i ich zadaniem jest 

przyporządkowanie stawonogów znajdujących się na zdjęciach w kopertach do 

gromady owadów, pajęczaków lub skorupiaków. Za poprawne 

przyporządkowania uczniowie otrzymują odznakę. 

Tajemnicza 

czerwona kapusta. 

Uczestnicy do soku z kapusty dodają wybrana przez siebie substancję (np. 

sodę) i obserwują zachodzące zmiany. Badają, jaki odczyn ma sok z kapusty. 

Za poprawnie wykonane zadania otrzymują odznakę.  

Po liściach do 

rośliny.  

Uczestnicy dopasowują ilustracje przedstawiające wybrane gatunki 

nagonasiennych do  odpowiednich gałązek. Przy pomocy prostego klucza 

uczestnicy identyfikują rodzaj blaszki liściowej oraz brzeg blaszki liściowej u 

poszczególnych liści pochodzących od roślin okrytonasiennych.  

 

 

III. Faza podsumowująca 

 

 Prowadzący odpowiada na ewentualne pytania uczestników. 


