
Wyzwanie dla uczniów klasy VII

W związku z tym, że zmieniony został sposób nauki teraz Ty jesteś kreatorem tego
procesu. Każdego dnia, kiedy siadasz do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności
pamiętaj, że nic nie musisz, a wszystko możesz :)

Wybierz temat nad jakim chcesz pracować. Masz kilka do wyboru:
• Jak jest zbudowany układ nerwowy?
• Jak jest zbudowany mózg i ośrodki w korze mózgu.
• Odruchy i łuk odruchowy.
• Wpływ stresu na organizm, jak sobie z min radzić.
• Uzależnienia- choroby układu nerwowego.

Do środy 01.04 prześlij mi temat jaki wybierasz.
Do poniedziałku 06.04 prześlij mi harmonogram działań i przewidywany efekt swojej pracy.
Zaplanuj pracę w czasie,  aby nie było to obciążające jednego dnia.  Pamiętaj,  że oprócz
biologii masz inne treści do zrealizowania.

Pomyśl w jako sposób możesz zrealizować wybrany przez siebie temat pracy. Efekty swojej
pracy zaprezentujesz w szkole, kiedy do niej wrócimy :) 
Wasza praca będzie nagradzana punktami. Punkty po powrocie do szkoły będą wymieniane
na nagrody (oceny) lub przywileje ;) Każde zadanie to określona ilość punktów. Punkty
przyznawane będą również za zrobienie notatki w zeszycie pod każdym nowym tematem
(0-10 PUNKTÓW). Pamiętaj, ważna jest przejrzystość i czytelność notatek.

Niektóre metody i formy pracy przedstawię Ci poniżej, ale może wymyślić coś sam. Wierzę
w Waszą kreatywność.

• Mapa myśli. Zapewne większość z Was zna tę metodę pracy, a może wszyscy tak
pracowaliście.Na  podstawie  informacji  z podręcznika  z wybranego  przez  siebie
tematu stwórz na białej kartce formatu A4 mapę myśli. Możesz również stworzyć
mapę  myśli  wybierając  jeden  z dostępnych  programów  komputerowy,
https://digitalyouth.pl/5-narzedzi-tworzenia-map-mysli/.  Stworzoną  przez  siebie
mapę myśli prześlij lub przynieść do szkoły. (10–20 PUNKTÓW)

• Czy  stworzyłeś  kiedyś  Sketchnotkę?  Jest  to   notatka  wizualna.  Jeśli  więc  lubisz
wyzwania i  lubisz rysować to spróbuj swoich sił tworząc notatkę z biologii. Wybierz
sobie dowolny temat i opracuj na jego podstawie Sketchnotkę. Przygotuj ją na białej
kartce, możesz ją do mnie przesłać lub przynieść na pierwszą naszą lekcję. (10–20
PUNKTÓW).
Jeśli nadal nie wiesz jak się za to zabrać zapraszam Cię do zapoznania się ze stroną
http://sierysuje.pl/notatki-wizualne-sketchnotki/.

• Wyobraź sobie, że jesteś znanym naukowcem, biologiem. Na podstawie wybranego
przez  siebie  działu  napisz  kartkę  ze  swojego  dziennika.  Zamieść  następujące
informacje: co odkryłeś, w jaki sposób, co Cię zafascynowało, zaskoczyło. Postaraj
się pisać w ciekawy sposób, tak żebym każdy, kto przeczyta notatkę zainteresował
się opisanym tematem. Swoją pracę napisz na komputerze, lub na oddzielnej kartce,
a następnie prześlij do mnie lub przynieś na lekcję. (10–30 PUNKTÓW)

http://sierysuje.pl/notatki-wizualne-sketchnotki/
https://digitalyouth.pl/5-narzedzi-tworzenia-map-mysli/


• Robiłeś kiedyś Lapbook? Żeby dobrze zrozumieć ideę tworzenia lapbooków obejrzyj
film instruktażowy  https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II.  W Internecie
znajdziesz również mnóstwo szablonów, z których możesz skorzystać. Lapbook to
forma  kreatywnego  prezentowania  informacji  –  przeczytaj  temat  z podręcznika
i opracuj go w ten sposób. Możesz również sięgnąć po inne źródła, nauka w domu to
świetny czas na kreatywność. Zdjęcia Lapbooka możesz mi przesłać, lub przynieść
na lekcję. (40–50 PUNKTÓW)

• Czy lubisz grać w gry karciane lub planszowe? Każdy z nas zapewne niejednokrotnie
grał w takie gry. Na podstawie wybranego tematu lub tematów stwórz grę planszową
lub karcianą. Zaprojektuj planszę lub karty, opracuj i zredaguj zasady gry, nadaj grze
nazwę. Pamiętaj, że ważna jest zawartość merytoryczna, czyli treści jakie tam się
znajdą,  ale  również  forma  graficzna  wykonanej  przez  Ciebie  pracy.   (40–50
PUNKTÓW)

• Czy  wiesz  co  to  Leporello?  Jest  to  album,  który  po  rozłożeniu  przypomina
harmonijkę.  Przeczytaj  dowolny  temat  z podręcznika  i wykonaj  swoje  Leporello.
Jeśli nadal masz wątpliwości co do wyglądu albumu skorzystaj z Internetu, na pewno
znajdziesz tam wiele cennych wskazówek i inspiracji. Zdjęcia Leporello możesz mi
przesłać i oczywiście zabrać na lekcję biologii. (40– 50 PUNKTÓW)

• Jeśli  masz  stały  dostęp  do  komputera,  możesz  wykonać  ciekawą  prezentację
multimedialną.  Przeczytaj  wybrany  temat  i stwórz  wartościową  prezentację
multimedialną.  Możesz  wykorzystać  program  PowerPoint  lub  Prezi  lub  inny
program,  który pozwoli  zrobić  to w ciekawy sposób.  Możesz mi ją  przesłać,  jak
również zabrać na lekcję biologii. (20-30 PUNKTÓW)

• Kolejne zadanie nie jest zbyt trudne. Możesz przygotować krzyżówkę do wybranego
tematu. Możesz to zrobić na kartce A4 albo wykorzystać program multimedialny,
który  możesz  znaleźć  w  internecie,  jeden  z nich  został  opisany  tutaj
https://www.szkolneinspiracje.pl/krzyzowki-dla-dzieci/.  Pamiętaj,  że  Twoja
krzyżówka  musi  mieć  precyzyjnie  sformułowane  pytania.  Dołącz  również
oczekiwane odpowiedzi. Zdjęcie swojej krzyżówki prześlij do mnie, ale zabierz ze
sobą na naszą lekcję (10-20 PUNKTÓW)

• Jesteś fanem komiksów? Teraz masz być może stworzyć swój komiks biologiczny.
Wybierz temat lub zagadnieniei opracuj komiks w jego obrębie. Możesz zrobić to
odręcznie  lub  wykorzystać  do  tego  program,  jeżeli  oczywiście  masz  takie
możliwości(programy dostępne w sieci Rage Comic Maker, Comic & Meme Creator,
Make a Comic, Pixton, Comics Head – Create your own comic) (40-50 PUNKTÓW)

• Możesz opracować także cykl rebusów odnoszących się do danego tematu, a nawet
działu.  Jeśli  masz na to ochotę to  możesz skorzystać z generatora rebusów, który
znacznie ułatwi Ci pracę https://www.rebusy.edu.pl/ (10-20 PUNKTÓW)

• Czy  zawsze  rozumiesz  wszystkie  pojęcia  biologiczne  zastosowane  w tekście
z podręcznika. Aby zrozumieć treści biologiczne musisz rozumieć wszystkie użyte

https://www.rebusy.edu.pl/
https://www.szkolneinspiracje.pl/krzyzowki-dla-dzieci/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmarki.comicmaker
https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II


przez  autora  wyrazy.  Opracuj  słowniczek dotyczący  pojęć  biologicznych,  które
pojawiły  się  w wybranym  przez  Ciebie  temacie  lub  całym  omawianym  dziale.
Słowniczek  umieść  w zeszycie  lub  na  oddzielnej  kartce.  Jeśli  zdecydujesz  się  na
opracowanie go, np. w Wordzie prześlij swoją pracę do mnie. (20-30 PUNKTÓW)

• W dzisiejszym świecie bardzo popularne są ulotki. Na pewno widziałeś wiele z nich.
Tym  razem  to  Ty  możesz  zostać  projektantem  ulotki.  Wybierz  interesujący  Cię
obszar  tematyczny  i stwórz  ulotkę.  Pamiętaj  o ciekawej  formie  graficznej
i poprawności merytorycznej  ulotki.  Ulotkę lub jej  zdjęcie prześlij  do mnie,  a  na
pewno zabierz ze sobą do szkoły. (30-40 PUNKTÓW)

• Jeżeli  lubisz  rozwiązywać  testy  to  zadanie  jest  idealne  dla  Ciebie.  Opracuj  do
wybranego działu test, składający się z 20 pytań. Powinien to być test jednokrotnego
wyboru. Jeśli znasz jakiś program, który możesz wykorzystać do opracowania testu,
to jak najbardziej możesz z niego skorzystać. Test zrobić możesz także na oddzielnej
kartce. Prześlij mi zdjęcie swojej pracy, a jak wrócimy do szkoły przynieś test ze
sobą(20-30 PUNKTÓW)

• A może stworzysz zagadki biologiczne? Na podstawie wybranego tematu lub całego
działu stwórz autorskie zagadki  – co to?,  o  czym mowa?.  Przygotowane zagadki
napisz na komputerze lub na kartce, prześlij do mnie lub wydrukuj. Pamiętaj, aby
przygotowany materiał był czytelny i przejrzysty. (10 PUNKTÓW)

• Domino  biologiczne   -  to  kolejna  propozycja.  Stwórz  takie  domino,  zapisz,
wydrukuj. A może zrobisz to korzystając kartonu, mazaków czy wycinków ze starych
gazet.  Praca  wymagająca  dużo zaangażowania,  ale  genialna  podczas  powtarzania
materiału. (40-50 PUNKTÓW)

A może jest jakaś forma, którą chcesz zaprezentować. Zaproponuj coś sam, a jeśli Twoja
sugestia okaże się cenna, to wykonasz pracę i otrzymasz za nią zasłużone punkty. Zgłoś mi
wcześniej tę formę, abym mogła zaproponować punkty przyznane za Twoją pracę.

Tworząc  swoje  prace  pamiętaj  o  bezpiecznym korzystaniu  z  internetu  i  higienie  nauki.

Często wietrz pokój, rób sobie przerwy i zmieniaj pozycję ciała, wysypiaj się.

Powodzenia :)


