
Data: 17.12.2019 r. 

Godzina: 13:45 

Imię i nazwisko prowadzącego: Szymon Ludyga 

Klasa: VI 

Temat lekcji: Pajęczaki – stawonogi, które mają cztery pary odnóży. 

Cele lekcji: 

Uczeń potrafi:  

 wskazać środowisko życia pajęczaków,  

 omówić cechy morfologiczne pajęczaków,  

 wykazać przystosowania do trybu życia,  

 wymienić przedstawicieli pajęczaków.   

Środki dydaktyczne: 

podręcznik,  

ilustracje pajęczaków z dowolnego źródła,  

tabela porównanie stawonogów 

ćwiczenia do podręcznika 

 

Metody nauczania: 

  

 
Pogadanka 

metoda eksponująca 

praca indywidualna 

praca z zeszytem ćwiczeń 

Przebieg lekcji: 

Faza wprowadzająca:  

Nauczyciel omawia cele lekcji: 

1. Po dzisiejszej lekcji będziesz potrafił wskazać środowisko życia pajęczaków. 

Poznasz różnych przedstawicieli pajęczaków i ich tryb życia. Będziesz potrafił 

wymienić cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pajęczaków oraz 

wyjaśnisz znaczenia pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka.  

Uczeń zapisuje temat lekcji w zeszycie. 

 

2. Przypomnienie wiadomości o stawonogach. Uczeń uzupełnia informację o 

poznanych do tej pory grupach stawonogów (załącznik 1). Nauczyciel informuje, 

że kolumnę dotyczącą pajęczaków uzupełni w trakcie lekcji. 

 

 

 

 



Faza realizacyjna:  

Nauczyciel korzystając Multibooka omawia budowę oraz środowisko życia pajęczaków. 

Wyświetla film pt: ”przedstawiciele pajęczaków” oraz pokaz slajdów pt: „różnorodność 

pajęczaków” 

Uczeń wykonuje zadania w zeszycie ćwiczeń.  

Zadania 1 i 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3 

 

Nauczyciel korzystając Multibooka charakteryzuje pająki, kosarze, kleszcze, 

świerzbowce oraz skorpiony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczeń wykonuje zadanie 5 i 6 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Nauczyciel zadaje pytanie uczniowi pytanie czy jest w stanie wymienić jakie jest 

znaczenie pajęczaków w przyrodzie? 

Nauczyciel uzupełnia odpowiedź ucznia jeśli to konieczne: pajęczaki są ważnym 

elementem sieci pokarmowych. Pożerają drobne kręgowce jak i bezkręgowce np.: komary i 

muchy. Rzadko odżywiają się roślinami. Stanowią też pokarm dla innych zwierząt. 

 

 



Nauczyciel zadaje pytanie uczniowi: jakie jest znaczenie pajęczaków dla człowieka?  

Nauczyciel uzupełnia odpowiedź ucznia jeśli to konieczne: 

„Często pajęczaki pomagają człowiekowi w walce z owadami, które niszczą uprawy 

roślin i  wywołują choroby zwierząt hodowlanych.  Pajęczaki mają również negatywny 

wpływ na życie człowieka np: kleszcze przenoszą bakterie boreliozy, świerzbowce pasożytują 

na skórze człowieka, roztocza wywołują uczulenia, a także niektóre pająki i skorpiony 

wytwarzają jad. 

Uczeń wykonuje zadanie 7 z zeszytu ćwiczeń.  

 

Faza podsumowująca:    

Nauczyciel sprawdza jak uczeń wypełnił załącznik 1 oraz jeszcze raz przypomina wspólnie z 

uczniem najważniejsze cechy pajęczaków dotyczące środowiska występowania, budowy, 

sposobu odżywiania, oraz znaczenia dla przyrody i człowieka. 

 

 

 



Załącznik 1 

 


