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Wszyscy, a szczególnie młodzi ludzie, w naturalny sposób zastanawiają się czasem, dlaczego 

wyglądamy tak, jak wyglądamy? Celem lekcji jest rozszerzenie tego pytania o kwestie symetrii 

i asymetrii w świecie zwierząt. Podstawowe cele lekcji związane z krytycznym myśleniem to 

kształcenie umiejętności zdobywania i krytycznego analizowania informacji. 

 

Przebieg lekcji 

 

Zadanie uczniów polega na wykonaniu analizy morfometrycznej wybranego gatunku zwierząt 

– w tym wypadku posłużą się czaszkami samców sarny (kozłów).  

 

Będziemy korzystać z czaszek kozłów znalezionych w lesie, będących szczątkami, 

pozostałościami po zwierzętach żyjących w naturalnym środowisku.  

 

Uczniowie otrzymają kartę pracy do lekcji, następnie zaplanują do niej wymagane prace 

badawcze, rozdzielą czynności i wykonają poszczególne doświadczenia pomiarowe. 

Następnie przeanalizują wyniki i ustalą wnioski. Wyniki zaprezentują w formie prezentacji 

multimedialnych i posterów zawierających: schematy, tabele, grafy, mapy myśli.  

 

Analizę morfometryczną uczniowie wykonają na podstawie załączonej grafiki z pokazanymi 

poszczególnymi pomiarami – rys. 1. Wszystkie pomiary uczniowie wpiszą do zamieszczonej  

w karcie pracy tabeli – rys. 2. Uczniowie na zakończenie wykonają pomiar pojemności wnętrza 

mózgoczaszki – z wykorzystaniem materiału sypkiego grubocząsteczkowego. W tym celu do 



 

mózgoczaszki nasypią do pełna np. okrągłe, jednolitej wielkości ziarna grochu lub gorczycy. 

Następnie uzyskaną w ten sposób ilość przesypią z czaszki do menzurki z podziałką i odczytają 

ilość w ml3. Uzyskany wynik można zamienić na cm3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Rycina pokazująca sposób wykonania poszczególnych pomiarów czaszki kozła (samca) sarny. 

(źródło: opracowanie własne autorskie M. Brzoskenewicz-Pierko) 

 

 

 

 

 



 

 

Rys. 2. Tabela z pomiarami czaszki kozła (samca) sarny. 

(źródło: opracowanie własne autorskie M. Brzoskenewicz-Pierko) 

 

Podsumowanie 

Krótka dyskusja o tym, jak wykorzystuje się pomiary ciała człowieka lub zwierząt w praktyce  

i nauce (np. w pracy hodowlanej, w celach medycznych, w pracach inżynierskich dotyczących 

budowy różnego typu pojazdów czy specjalistycznych ubiorów np. kasków ochronnych, 

skafandrów kosmicznych itp.).  

Nawiązanie do pytania o to, dlaczego wyglądamy, jak wyglądamy, i zaprezentowanie grafik 

pokazujących idealnie symetryczne twarze. 

https://ciekawe.org/2016/02/21/jak-wygladalaby-twarz-gdyby-byla-idealnie-symetryczna/


 

 

Uwagi 

Lekcja przyczyni się do powiększenia wiedzy i samoświadomości u dzieci na temat symetrii 

budowy własnego ciała i ciał różnych grup zwierząt oraz możliwych przyczyn anomalii w tym 

względzie. Jednocześnie będziemy mieli okazję wykonać badania o profilu prawdziwych prac 

naukowych z zakresu analiz morfometrycznych, matematyki i statystyki matematycznej. 
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