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Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej 
dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców 

POWR.03.01.00-00-U174/17-00 

Scenariusz zajęć 

BIOLOGIA I OCEANOGRAFIA 

 

Wizyta w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym 

Na świecie żyją tysiące gatunków zwierząt, które możemy podziwiać, jednak nie zawsze na wolności. Aby 

jednak mieć możliwość poznania ich oraz obserwowania ich zachowań, stworzono ogrody zoologiczne, 

gdzie w specjalnie dostosowanych dla nich warunkach odsłaniają przed nami swoje tajemnice.   

 

Cel zajęć 

• poznanie zachowań wybranych gatunków zwierząt;  

• poznanie wybranych łacińskich nazw gatunkowych zwierząt; 

• uczenie się korzystania z informacji umieszczonych na tabliczkach przy klatkach ze zwierzętami. 

Metody pracy 

• metoda aktywizująca – gra terenowa. 

Środki dydaktyczne 

• karty pracy; 

• elementy gry terenowej np. literki, kulki, postać Karola Linneusza. 

 

Przebieg zajęć 

 Na początku zajęć prowadzący sprawdza zrobione przez dzieci karty zielnikowe, a następnie 

przypomina zasady gry z poprzednich zajęć (zajęcia o roślinach – Systema Linnaei). Po krótkim omówieniu 

trasy i zasad zachowania w ogrodzie zoologicznym, dzieci w tych samych grupach, co na poprzednich 

zajęciach, otrzymują karty pracy dotyczące wybranych gatunków zwierząt. Muszą znaleźć odpowiedzi na 

pytania zawarte w karcie (każdy członek grupy dostaje inne pytania), a następnie dzielą się wzajemnie 

swoją wiedzą z pozostałymi członkami grupy. Za każde dobrze wykonane zadania otrzymują kolejne 

bonusy w postaci kulek, które ostatecznie mogą wymienić na brakujące części postaci Karola Linneusza lub 

literki potrzebne do rozwiązania hasła – kodu Linneusza.  
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Zakładane efekty zajęć 

Dzieci: 

• utrwalają podstawowe słownictwo związane z zoologią; 

• utrwalają wybrane łacińskie nazwy zwierząt; 

• poszerzają swoją wiedzę o życiu, cechach charakterystycznych i zachowaniach wybranych 

gatunków zwierząt. 
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