
temat: Trudny orzech do zgryzienia.

Szkoła podstawowa – klasy 4-6

Scenariusz  12

Cele ogólne: 
 ‒ uświadomienie roli wilków w ekosystemie,
 ‒ wskazanie prostych zależności pokarmowych zachodzących między organizmami,
 ‒ uświadomienie przystosowania organizmu do sposobu zdobywania pokarmu. 

Cele operacyjne:
uczeń potrafi:

 ‒ odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
 ‒ wymienić przykłady pokarmów wilka,
 ‒ wskazać różnice w uzębieniu drapieżnika i roślinożercy, uzasadnić tę różnicę,
 ‒ wyjaśnić znaczenie terminów producent, konsument, reducent, łańcuch pokarmowy, 
ogniwo łańcucha,

 ‒ podać przykłady prostych zależności pokarmowych w środowisku,
 ‒ uzasadnić pozytywną rolę wilka w ekosystemie,
 ‒ wymienić rodzaje zębów człowieka oraz elementy budowy zęba,
 ‒ podać zasady dbania o higienę jamy ustnej,
 ‒ współpracować w grupie rówieśniczej.

Miejsce: sala.

Formy pracy: 
 ‒ indywidualna, 
 ‒ grupowa, 
 ‒ zbiorowa.  

Metody pracy: 
 ‒ opowiadanie, 
 ‒ rozmowa kierowana, 
 ‒ dyskusja,
 ‒ pogadanka,
 ‒ praktycznego działania.

Wiek uczestników: II etap edukacyjny.

Czas przewidywany na realizację planowanych zajęć: 2-3 godziny lekcyjne.

Optymalna liczba uczestników: około 20 osób.

Materiały i środki dydaktyczne: 
 ‒ tekst opowiadania O szczerbatych wilczkach,
 ‒ karty pracy 1-4, 
 ‒ plastelina,
 ‒ etykiety z napisami producent, konsument I rzędu, konsument II rzędu itd.,
 ‒ po dwie agrafki dla każdego ucznia,
 ‒ etykiety z zapisanymi nazwami gatunków zwierząt z Tabeli nr 1,
 ‒ dwa arkusze papieru A1.

autorzy: Elżbieta Gierek, Tomasz Nerkowski,
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Przebieg zajęć: 

A. Faza wstępna zajęć:
1. Przeczytanie oPowiadania O szczerbatych wilczkach. 

- Mamo, mamusiu, ząb mi wypadł! – wilczątko skomlało żałośnie.

- Nie pierwszy, kochanie i nie ostatni! – powiedziała mama budząc się z drzemki – pamiętasz co ci opowiadałam o ząbkach? 
Mówiłam ci, że to naturalna kolej rzeczy.

- Pamiętam, pamiętam... Albo nie pamiętam! Opowiedz jeszcze raz – krzyknął maluch budząc rodzeństwo.

- Tak, mamuniu, opowiedz jeszcze raz! – do proszącego głosiku dołączyły jeszcze trzy, więc zrezygnowana wilczyca uległa 
dzieciom, a małe wilki sztywno postawiły uszy.

- Urodziłyście się nie mając w pyszczku ani jednego ząbka, do tego byłyście zupełnie ślepe! Najpierw nauczyłyście się 
ssać ode mnie mleczko, jak na prawdziwego ssaka przystało. Potem nieśmiało otworzyłyście ślepia i od tego czasu już 
nie leżałyście spokojnie. Zaczęłyście z ciekawością małych odkrywców poznawać świat. Równocześnie pojawiły się wam 
ząbki – nie pamiętacie tego, bo byłyście za małe. 

- A komu pierwszemu wyszedł ząb? – spytał wilczek, choć dobrze znał odpowiedź, przecież słyszał już tę historię tysiąc razy!
- Oczywiście tobie, Szati – z pobłażliwością powiedziała wilczyca - Mam opowiadać dalej?

- Tak, tak! Mów mamuniu! – jęknęły szczerbate kuleczki.

- Więc teraz, w pierwszym miesiącu życia, macie mleczne siekacze. Są to cęgi, średniaki i okrajki. Do czego one służą?

- Do chwytania pokarmu! Jak jemy jagody to się przydają! A Róża już ich nie ma, bo jej wypadły i jak bierze do pyska 
jagody to jej się z niego wysupują! – Szati z braćmi naśmiewał się z siostry.

-  Nie śmiejcie się, bo wam też niedługo wypadną. Nie przejmuj się, Różyczko – mama szturchnęła małą nosem i opo-
wiadała dalej – mleczaki są bielsze i ostrzejsze niż właściwe zęby, które wam dopiero wyrosną. Są też słabsze i jest ich 
mniej, dlatego nie możecie same jeść kawałków mięsa, tylko my z tatą je nadżuwamy i nadtrawiamy, a dopiero potem 
dajemy wam do zjedzenia. Nawe te malutkie, ostre kiełki, które pojawiły się prawie jednocześnie z siekaczami niewie-
le wam pomagają. 

- I szczerzenie ich również nie wygląda groźnie, więc nie błaznuj! – odgryzła się bratu Różyczka.

- No właśnie, córeczko – uśmiechnęła się mama -  Macie też zęby przedtrzonowe, które służą do przecinania pokarmu. 
W sumie macie 28 ząbków – 14 na górze i 14 na dole. Ząbki zaczynacie wymieniać w wieku 4-5 miesięcy, czyli właśnie 
teraz. Niedługo zmieni się w związku z tym wasza dieta i będziecie mogły same gryźć mięso. Szczęka się powiększa, bo 
przecież głowa wam rośnie. Jak już wszystkie zęby wyjdą to będzie ich 42. Jak u mnie i u taty.

- I będziemy mieli takie wielkie kły jak tata? – spytał urzeczony tą perspektywą psotny Szati.

- Tak, oczywiście! Jak będziecie dbać o zęby, to kły mogą osiągnąć długość 6 centymetrów! I wtedy będziecie wyglądać 
bardzo groźnie!

- A jeśli to nie kły nam tak urosną, a te… no… siekacze? – przestraszyła się Róża, bo jako panienka zawsze chciałaby ładnie 
wyglądać, ale i bracia spojrzeli z lękiem na mamę.

- Oj, nie bójcie się. Siekacze na pewno wam tak nie urosną! Takie duże siekacze wyrastają gryzoniom, które ich potrze-
bują, a nie drapieżnikom! A my jesteśmy przecież drapieżnikami! My jemy mięso, polujemy, dlatego mamy kły. Gryzo-
nie kłów nie mają wcale, ale za to wielkie siekacze rosną im bez przerwy, bo jako przede wszystkim zwierzaki roślinożer-
ne ciągle coś nimi gryzą i zawsze muszą je mieć naostrzone.

- A które zwierzęta to gryzonie?

- No które, córciu? 

- Bóbr! Wiewiórka! Myszy! – przekrzykiwały się szczeniaki – Dzik! Nornica! 
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- Zaraz, zaraz, a kto powiedział dzik? – cisza zapanowała i żadne z małych nie chciało się przyznać – No dzik akurat nie, 
co wy mówicie! Przecież akurat dzik ma przeogromne kły! 

- E… No racja. To w takim razie też jest drapieżnikiem? – zapytał Szati. 

- Nie, nie jest drapieżnikiem. Cechą charakterystyczną drapieżników nie są kły, ale potężne łamacze. Tworzą je prze-
kształcony górny, ostatni ząb przedtrzonowy z pierwszym dolnym trzonowym. Mają aż trzy korzenie, żeby się lepiej 
trzymać i lepiej wykonywać swoje zadanie, a służą do…

- Do obgryzania kosteczek – oblizał się Szati, a mama się zaśmiała.

- Tak, do obgryzania kosteczek oraz do cięcia mięsa i łamania kości. Działają jak nożyce, dzięki którym będziecie mogli 
odciąć kawałki mięsa i połknąć je bez przeżuwania!

- To ja się już nie mogę doczekać, kiedy będę gonił za tymi wielkimi jeleniami, ja im pokażę! – odgrażał się Szati.

- Oj, synku. Na pewno nie będziesz ganiał za pięknymi i zdrowymi jeleniami. Nasza rola w środowisku jest inna i musi-
my ją z szacunkiem dla przyrody wypełniać, to nie zabawa – skarciła go mama - Nigdy Wam tego nie tłumaczyłam, ale 
chyba jesteście już wystarczająco duże, zbyt duża liczba zwierząt kopytnych w lasach zagraża trwałości lasów, a gdy zginie 
las to będzie klęska! Naszym zadaniem jest dbać o równowagę w lesie, po to zostaliśmy stworzeni. Musicie się nauczyć, 
że nie polega to na eliminowaniu zwierząt pięknych i zdrowych, ale tych starych, niedołężnych, poranionych, chorych, 
które i tak długo by nie pożyły. To bardzo delikatna i skomplikowana sprawa, a musimy to robić my, ponieważ nikt inny 
nie potrafi tak dobrze wybierać właściwych zwierząt. Zapobiegamy w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób i pozo-
stawiamy w lesie zdrowe populacje odpowiedniej wielkości. Nawet najlepszy myśliwy nigdy nie zrobi tego lepiej niż my! 

- Czyli jesteśmy potrzebni w lesie? – upewnił się Szati.

- Tak, nawet bardzo. Tylko my potrafimy tak dobrze ocenić, które zwierzę należy wyeliminować. Szybko się tego nauczy-
cie, jeśli tylko będziecie uważnie obserwować pracę taty i moją. 

- A kiedy pójdziemy na pierwsze polowanie? – dopytywały się ciekawskie maluchy. 

- Niedługo, nie martwcie się – uspokoiła je mama – A tymczasem korzystajcie z uroków dzieciństwa i cieszcie się pięk-
ną, letnią pogodą.

2. rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu.
Propozycja pytań do uczniów:

 ‒ Jakie fakty wspomniane w opowiadaniu świadczą o tym, że wilki należą do ssaków?
 ‒ Czy wilki żyją pojedynczo, czy w rodzinach?
 ‒ Jakiego faktu z życia młodych ssaków dotyczy opowiadanie?
 ‒ Czym karmione są wszystkie młode ssaki po urodzeniu?
 ‒ Czy młode wilki są samodzielne?
 ‒ W jaki sposób rodzice wilków sprawują nad nimi opiekę?
 ‒ Jak nazywają się pierwsze zęby ssaków?
 ‒ Jak nazywają się rodzaje zębów u dorosłego wilka?
 ‒ Jakim pokarmem odżywiają się drapieżniki?
 ‒ Jak go zdobywają?
 ‒ O jakich roślinożercach była mowa w opowiadaniu?
 ‒ Jaka rolę odgrywają wilki w przyrodzie?
 ‒ Czy są pożyteczne? Dlaczego?

B. Ćwiczenia.

1. Jak zbudowany jest ząb człowieka?
Analiza i omówienie rysunku przekroju zęba.
Uczniowie wypełniają kartę pracy nr 1.
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2. Rodzaje zębów.
Pogadanka na temat rodzajów i funkcji poszczególnych zębów człowieka.
Wprowadzenie pojęć siekacze, kły, przedtrzonowe, trzonowe.
Analiza planszy.
Uzupełnienie karty pracy nr 2.

3. Trudny orzech do zgryzienia, czyli do czego służą zęby?
Uczniowie odpowiadają na pytanie. Zapisują na tablicy czynności, które wykonują za pomocą zębów (odgryzanie, żucie, 
rozdrabnianie, siekanie) oraz czynności jakie wykonują zwierzęta (rozcinanie, rozszarpywanie, miażdżenie, kruszenie, roz-
cieranie, przeżuwanie). 

4. Porównanie kształtu zębów roślinożerców i drapieżników. Analiza planszy z rysunkiem uzębienia ww. zwierząt. 

Dyskusja.
 ‒ Czy są różnice w kształcie zębów roślinożerców i drapieżników?
 ‒ Z czego wynikają różnice?
 ‒ Jakim pokarmem odżywiają się te zwierzęta?
 ‒ Jakie czynności wykonują swoimi zębami – odwołanie się do zapisu na tablicy.
 ‒ Które zwierzęta są w środowisku myśliwymi, a które ich ofiarami?

Ćwiczenie.
Po dokładnej analizie i omówieniu uzębienia roślinożercy i drapieżnika uczniowie wykonują z plasteliny model szczę-
ki i żuchwy ww. zwierząt. 
Dzieci zostają podzielone na dwie grupy I i II.
Grupa I otrzymuje rysunek uzębienia drapieżnika (wilka) i wg niego wykonuje model.
Grupa II otrzymuje rysunek uzębienia roślinożercy (sarny)  i wg niego wykonuje model.

5. Łańcuchy pokarmowe.
Wyjaśnienie lub przypomnienie pojęć łańcuch pokarmowy, ogniwo, producent, konsument, reducent.

Zabawa w grupach.
Uczniowie zostają podzieleni na grupy. 
Każda grupa otrzymuje zestaw etykiet z zapisanymi nazwami ogniw łańcucha pokarmowego oraz ich objaśnieniami. 
Uczniowie mają za zadanie dopasowanie do każdego ogniwa odpowiedniego objaśnienia.
Po wykonaniu tego zadania każdy uczeń w grupie przypina sobie do ubrania etykietkę z nazwą jednego ogniwa. Tak więc 
w każdej  grupie zostaje wyłoniony producent, konsument I rzędu, konsument II rzędu itd.
Nauczyciel rozdaje teraz grupom zestawy kolejnych etykiet, na których zapisane są nazwy gatunkowe różnych organizmów.
Zadaniem uczniów jest dopasowanie gatunków do poszczególnych ogniw,  przypięcie sobie drugiej etykiety,  a następnie 
ustawienie się w rzędzie rozpoczynając od producenta, a na konsumencie najwyższego rzędu kończąc. 
Grupa, która wykona zadanie bezbłędnie może zostać nagrodzona oceną.
Liczebność poszczególnych grup zależeć będzie od ilości ogniw łańcucha.
Powstałe łańcuchy pokarmowe zostają zapisane na tablicy.
Uczniowie wspólnie analizują zapis, wskazują i nazywają ponownie poszczególne ogniwa.

Propozycje łańcuchów pokarmowych. 
Producent Konsument I 

rzędu
Konsument II 

rzędu
Konsument II 

rzędu
Konsument III 

rzędu
Konsument IV 

rzędu
1. trawa zając  szarak lis wilk
2. podrost jaworu sarna wilk
3. orzech laskowy wiewiórka kuna leśna lis wilk
4. drewno klonu kornik dzięcioł ryś wilk
5. liście porzeczki mszyce biedronka kos żbik wilk
6. pszenica mysz wąż jastrząb wilk
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6. Wilk zabija dla strawy, człowiek dla zabawy.
Zwrócenie uwagi uczniów, na fakt, że pojawiający się we wszystkich łańcuchach wilk znajdował się na ostatnim miejscu 
łańcucha troficznego.

Dyskusja.
 ‒ Czy wilk ma naturalnych wrogów w środowisku?
 ‒ Co to oznacza?
 ‒ Jakim pokarmem odżywia się wilk?
 ‒ Jaką odgrywa rolę w środowisku?

Przypomnienie fragmentu tekstu mówiącego o polowaniu wilka. 

…Naszym zadaniem jest dbać o równowagę w lesie, po to zostaliśmy stworzeni. Musicie się nauczyć, że nie polega to na elimi-
nowaniu zwierząt pięknych i zdrowych, ale tych starych, niedołężnych, poranionych, chorych, które i tak długo by nie pożyły. To 
bardzo delikatna i skomplikowana sprawa, a musimy to robić my, ponieważ nikt inny nie potrafi tak dobrze wybierać wła-
ściwych zwierząt. Zapobiegamy w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób i pozostawiamy w lesie zdrowe populacje odpo-
wiedniej wielkości. Nawet najlepszy myśliwy nigdy nie zrobi tego lepiej niż my! …

7. Praca indywidualna - rozwiąż rebus.

Uczniowie wypełniają kartę pracy nr 3.

Hasło: Sanitariusz lasu.

8. Drapieżnik i jego ofiara.
Praca w grupach.
Klasa zostaje w dowolny sposób podzielona na dwie grupy: drapieżników i ofiary.
Każda z grup otrzymuje duży arkusz papieru.
Dzieci reprezentujące drapieżniki mają za zadanie zapisać na papierze cechy umożliwiające im zdobywanie pokarmu – 
polowanie. 
Nauczyciel czuwa, aby uczniowie wzięli pod uwagę nie tylko przystosowania do polowania wilka, ale również innych 
drapieżnych zwierząt.
Druga grupa uczniów zapisuje na karcie pracy te cechy, które zwierzętom stanowiącym pokarm drapieżników pomagają 
umknąć przed niebezpieczeństwem.
Po zakończeniu pracy następuje prezentacja powstałych plakatów. Uczniowie analizują zapis i przytaczają przykłady 
gatunków zwierząt drapieżnych oraz ich ofiar.

9. Wilcza matematyka. 
Praca indywidualna.
Uczniowie wypełniają kartę pracy nr 4.
Wilk każdego dnia zjada około 1,3 kg mięsa. 
Policz, ile sztuk lub jaką część poszczególnych zwierząt musiałby zjeść, aby się nasycić.
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 ‒ Zając o wadze 2,6 kg         …………………………………………………...
 ‒ Ryba o wadze 0,65 kg        …………………………………………………...
 ‒ Mysz o wadze 0,02 kg        …………………………………………………...
 ‒ Jeleń o wadze 130 kg         ……………………………………………………

Zakończenie:

Dyskusja
Uzasadnijcie twierdzenie, że wilk jest pożytecznym zwierzęciem w środowisku.

Zadanie domowe.
Napisz w kilku zdaniach, w jaki sposób należy dbać o zęby.
Wyjaśnij co oznacza wyraz stomatolog oraz  na czym polega profilaktyczne badanie stomatologiczne. Skorzystaj ze słow-
nika.

Słowniczek trudniejszych pojęć:
Żuchwa: szczęka dolna, kość czaszki łącząca się stawowo z resztą czaszki, jedyna jej kość ruchoma.
Ekosystem: fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między jej częścią 
żywą – biocenozą, a nieożywioną – biotopem. 
Drapieżnik: drapieżnictwo to oddziaływanie jednych gatunków na drugie poprzez chwytanie, uśmiercanie i zjadanie 
jednych osobników przez inne. Drapieżnik atakuje ofiarę, będąc zarazem od niej uzależnionym. Stanowi on ogniwo łań-
cucha pokarmowego warunkujące sprawny obieg materii w przyrodzie.
Łańcuch pokarmowy: szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest 
podstawą pożywienia następnej. Wiąże on ze sobą producentów, konsumentów i reducentów w poszczególnych bioce-
nozach. Łańcuchy troficzne tworzą sieć zależności pokarmowych, dzięki nim możliwy jest obieg materii i przepływ ener-
gii w ekosystemach. 

Wybrane pozycje z literatury:
1. K. Kowalski, Ssaki, zarys teriologii, Warszawa, PWN, 1971.
2. Z. Pucek, Klucz do oznaczania ssaków Polski, Warszawa, PWN, 1984.
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Polecenie

Opisz rysunek wpisując w odpowiednie miejsca wyrażenia dziąsło, miazga, zębina, szkliwo, korzeń, szyjka, korona. 

„Trudny orzech do zgryzienia” - karta pracy nr 1
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Polecenie

Wpisz nazwy poszczególnych zębów.
Wyjaśnij pojęcia znajdujące się na dole strony.

„Trudny orzech do zgryzienia” - karta pracy nr 2

Siekacze .............................................................................................................................................................................

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

Żuchwa..............................................................................................................................................................................

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

żuchwa

szczęka górna
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„Trudny orzech do zgryzienia” - karta pracy nr 3

Polecenie

Rozwiąż rebus, a następnie wyjaśnij otrzymane hasło. 

Wyjaśnienie hasła zapisz w wyznaczonym miejscu. 

hasło:  …………………………………………………………………………………….

Wyjaśnienie hasła:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

la
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„Trudny orzech do zgryzienia” - karta pracy nr 4

Polecenie

Rozwiąż zadanie.

Wilk zjada około 1,3 kg mięsa dziennie.
Policz, ile sztuk lub jaką część poszczególnych zwierząt musiałby zjeść, aby się nasycić w ciągu jednego dnia.

 ‒Zając o wadze 2,6 kg         …………………………………………………….

 ‒Ryba o wadze 0,65 kg        ……………………………………………………..

 ‒Mysz o wadze 0,02 kg        ……………………………………………………..

 ‒Jeleń o wadze 130 kg         ……………………………………………………….
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Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

„Trudny orzech do zgryzienia” - plansza nr 2

uzęBienie roślinożercy (sarny)

przedtrzonowce trzonowce

siekacze

szczęka

żuchwa

kieł



Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

„Trudny orzech do zgryzienia” - plansza nr 2

uzęBienie draPieżnika (wilka)

przedtrzonowce trzonowce

siekacze

siekacze

kły

szczęka

żuchwa


