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                                                                                  Scenariusz lekcji 

 

Lekcja: biologia Data: 22.10.16 r. Klasa: pierwsza liceum 

Temat: Czy możemy spać spokojnie? Rozważamy za i przeciw klonowaniu ludzi. 
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:  budowa komórki, tkanki roślinne, sposoby bezpłciowego rozmnażania 
 

Cele lekcji: 
A- Uczeń wymienia naturalne i sztuczne sposoby klonowania. 
   - Uczeń wymienia przykłady organizmów, które zostały już sklonowane 
B- Uczeń wyjaśnia, dlaczego owca Dolly miała trzy matki. 
C- Uczeń określa znaczenie klonowania.  
D- Uczeń ocenia czy warto klonować człowieka. 
 
Wychowawczy: uczenie umiejętności współpracy w zespole i współodpowiedzialności za powierzone 
zadania. 
 
Cele sformułowane w języku ucznia: 

 Podaję przykłady naturalnego oraz sztucznego klonowania. 

 Przedstawiam własną opinię na temat klonowania człowieka. 
 

Pytanie kluczowe:  Klonowanie ludzi- szansa czy zagrożenie?  
 

NaCoBeZU   (co uczniowie będą potrafili po lekcji):  uczeń po lekcji będzie potrafił  podać przykłady klonów 
występujących naturalnie w przyrodzie, będzie potrafił wyjaśnić, dlaczego owca Dolly miała trzy matki oraz 
będzie potrafił wyrazić swoją opinię ta temat klonowania ludzi, popierając ją argumentami (umiejętność 
prowadzenia dyskusji i wyrażania swojej opinii). 
 

Metody: lekcja wyprzedzająca, pogadanka, dyskusja, zadanie przygotowane przez ucznia na 
learnigapps.org, praca ze źródłem, drzewko decyzyjne, quiz na kahoot.it 
Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa 
Pomoce dydaktyczne: zeszyty, podręczniki, komputer, projektor, zadanie na kartce- uzupełnianka,  
learningapps.org oraz kahoot.it (Internet), telefony komórkowe, teksty źródłowe, drzewka decyzyjne, 
tablica, pisaki, karteczki do podziału na grupy, karty samooceny 

Przebieg lekcji: 
1.Czynności organizacyjne 
-powitanie 
-sprawdzenie obecności 
-sprawdzenie zadania domowego przygotowanego przez ucznia na stronie internetowej www.learnigapps.org. 

(kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, w zakresie umiejętności uczenia się) 

2.Realizacja tematu: 
1. Wprowadzenie do tematu- pogadanka na temat zadanego na poprzedniej lekcji pytania „Dlaczego 
możemy powiedzieć, że owca Dolly miała trzy matki?” oraz wykonanie uzupełnianki na podsumowanie.  
2. Podanie tematu lekcji i zapisanie celów lekcji. 
3. Pytanie kluczowe: Klonowanie ludzi- szansa czy zagrożenie? 
Nauczyciel wyjaśnia, co będziemy robić na lekcji oraz dokonuje podziału klasy na trzy grupy za pomocą 
karteczek, na których znajdują się słowa w języku angielskim. Zadaniem uczniów jest usiąść przy właściwym 
stoliku, na którym znajdują się polskie odpowiedniki. 
(kompetencje w zakresie wielojęzyczności) 
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4. Rozdanie uczniom tekstów źródłowych, drzewek decyzyjnych oraz wyjaśnienie, na czym będzie polegała 
praca w grupach oraz jakie są zasady oceny pracy. Czas na pracę w grupie- 15 minut. 
5. Praca w grupach- uczniowie analizują tekst dotyczący klonowania ludzi, a następnie uzupełniają drzewka 
decyzyjne. 
(kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji) 
6. Po 15 minutach każda grupa przedstawia swoją decyzję, popierając ją argumentami. 
(kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej) 
7. Uczniowie oceniają swoją pracę w grupach oraz pracę innych grup. Swoje punkty przyznają w języku 
angielskim. 
(kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się) 

8. Uczniowie sumują punkty przyznane za pracę w grupach. 
(kompetencje matematyczne) 

 
3.Podsumowanie: 
1. Uczniowie biorą udział w quizie przygotowanym przez nauczyciela na kahoot.it, który ma za zadanie 
sprawdzić cele lekcji.  
(kompetencje cyfrowe) 
2. Nauczyciel ocenia aktywność. 
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