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Autor: Monika Gadomska
Przedmiot/edukacja: Przyroda 
Klasa: 3
Czas trwania: 60 minut 
Tytuł lekcji: Co jedzą sowy?

Cel ogólny: Badanie czym żywią się sowy poprzez dokonanie doświadczenia analizując wypluwkę 
sowy.

Cele szczegółowe:
- Uczeń wyjaśnia pijęcie łańcuch pokarmowy
- Uczeń potrafi wymienić zwierzęta mięsożerne, roślinożerne oraz wszystkożerne.
- Uczeń dokonuje analizy otrzymanej wypluwki sowy
- Uczeń wie, czym żywią się sowy

Podstawa programowa:

IV. Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

1) Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, 
a także gatunki objęte ochroną;
6) Planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów  
i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk 
według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego

Metody pracy:

- Metoda problemowa
- Metoda badawcza
- Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

- Lupy
- Rękawiczki jednorazowe
- Szczypce
- Papierowy talerz 
- Wypluwki sowy
- Ręcznik papierowy
- Karta pracy

Formy pracy:

praca zbiorowa, grupowa, praca w parach



Opis przebiegu zajęć:

1. Nauczyciel zaprasza uczniów na dywan, uczniowie siadają w kręgu i witają się.  Nauczyciel zaprasza 
ich do zabawy w „Dźwięki”. Uczniowie losują karteczkę z nazwą zwierzęcia, które mają naśladować. 
Nauczyciel prosi, aby wszyscy w tym samym momencie naśladowali wylosowane zwierzę. Wszyscy 
naśladują sowę (wszystkie karteczki są z napisem SOWA). Nauczyciel zadaje pytanie: Czy uczniowie 
wiedzą już o czym będzie lekcja?

2. Nauczyciel rozdaje dzieciom portrety sów. Na ekranie telewizora wyświetlone są portrety sów 
wraz ich nazwami. Uczeń, który pierwszy odgadnie nazwę, będzie mógł przeczytać na głos opis tego 
gatunku sowy.

3. Nauczyciel pyta uczniów o sposoby odżywiania się zwierząt. Uczniowie wymieniają zwierzęta 
roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne. Za pomocą patyczków uczniowie zostają losowo podzieleni 
na 3 grupy oznaczone nazwami: mięsożerna, roślinożerne, wszystkożerne. Każda grupa podchodzi 
do wyznaczonego stanowiska, na którym znajdują się wycięte z papieru zwierzęta oraz karka  
z poleceniem.

4. Członkowie grupy czytają polecenia i dyskutują, jakie zwierzęta pasują do ich grupy.

5. Grupy kolejno wymieniają zwierzęta – grupa o nazwie mięsożerni wymiania zwierzęta mięsożerne, 
grupa o nazwie roślinożerni wymienia zwierzęta mięsożerne, grupa o nazwie wszystkożerni wymienia 
zwierzęta wszystkożerne. Metodą burzy mózgów uczniowie sprawdzają czy grupy wymieniły 
zwierzęta prawidłowo.

6. Nauczyciel włącza na komputerze animacji zatytułowanej „Łańcuch pokarmowy”. Pokazuje uczniom 
animacje, zależność : orzech-wiewiórka-jastrząb. 

7. Grupy otrzymują zadanie, aby utwrzyć łańcuch pokarmowy z otrzymanych elementów:

Grupa roślinożercy: wilk, sarna, trawa
Grupa mięsożercy: list, zając, trawa
Grupa wszystkożercy: jastrząb, mysz, ziarno 

8. Nauczyciel pokazuje wypluwkę sowy. Wyjaśnia czym jest wypluwka sowy. 

9. Uczniowie łączą się w pary. Nauczyciel rozdaje każdej parze uczniów wypluwkę sowy i kartę 
obserwacji : Co jedzą sowy?; wyjasnia na forum klasy polecenie dotyczące rozcinania i analizy wypówki 
sowy.

10.   Uczniowie rozcinają, analizują i identyfikują kości zgodnie z kartą obserwacji. 

11. Po zakończeniu analizy nauczyciel przechodzi do dyskusji z klasą zadając pytanie:

	 •	Jakie	wnioski	można	wyciagnąć	z	tego	badania?	(Sowa	zjada	zwierzę	w	całości).

12. Nauczyciel dziękuje uczniom za zaangażowanie, z jakim pracowali.



ZAŁĄCZNIKI:

Karta obserwacji

1.Przy użyciu lupy zbadaj elementy znalezione podczas badania wypluwki.

2. Opisz wszystkie zaobserwowane elementy. Do każdego opisu dołącz uzupełniający szkic.

3. Skorzystaj z tabeli kości, aby zidentyfikować ich rodzaje.



Wyciągnij wnioski:

1.Co jedzą sowy? ..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

2. Pomyśl o wyglądzie wypluwki sowy i resztkach pożywienia znalezionych w jej wnętrzu. Wyciągnij 

wnioski dotyczące sposobu spożywania jedzenia przez sowy. .................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................



Instrukcja 2

Nauczyciel stawia w Sali dwie tabliczki z napisem TAK i NIE. Wyjaśnia dzieciom, że ich zadaniem jest 
ustawienie się po odpowiedniej stronie tablicy w zależności, czy uznają zdanie za prawdziwe czy nie.  
Następnie zadaje dzieciom pytania. 

Kto szanuje wodę?

Zastanów się nad poniższymi pytaniami i zaznacz odpowiedź TAK lub NIE.
 
Czy woda ma zapach?     TAK    |   NIE
Czy wiesz jak wykonać filtr do wody?     TAK    |   NIE
Czy coca-cola jest zdrowsza niż woda?     TAK    |   NIE
Czy powinno się pić wodę mineralną?    TAK    |   NIE
Czy wolno wyrzucać śmieci do rzeki?     TAK    |   NIE
Czy wolno kąpać się w jeziorze bez kontroli dorosłych?     TAK    |   NIE
Czy można pływać statkiem po morzach i oceanach?     TAK    |   NIE
Czy powinno się myć zęby przy odkręconym kranie TAK    |   NIE
Czy należy myć ręce przed jedzeniem?     TAK    |   NIE
Czy lepiej wziąć prysznic od kąpieli w wannie?  TAK    |   NIE


