Powieliæ i rozdaæ uczniom

SCENARIUSZ 4.1. Klasyfikacje pomagaj¹ nam porz¹dkowaæ i rozumieæ przyrodê  instrukcja
dla ucznia

Przegl¹d dzia³añ
1. Opisz projekt systemu klasyfikacji.
2. Wymieñ przyjête regu³y lub kryteria zaliczania ka¿dego z lici do
danej klasy.
2. Opisz jak przebiega³o tworzenie system hierarchicznego.
4. Sklasyfikuj wszystkie zebrane licie u¿ywaj¹c w³asnego systemu.
Pytania do dyskusji
Czym jest system klasyfikacji?
Jakich etykiet u¿y³e, aby okreliæ ró¿ne klasy lici?
Jakich regu³ (kryteriów wyboru) u¿y³e, przyporz¹dkowuj¹c liæ do
danej klasy?
Jakie s¹ poziomy twojego systemu klasyfikacji?
Czy wszystkie licie daj¹ siê zaliczyæ do poszczególnych klas przy
u¿yciu wielu poziomów twojego systemu?
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Ilustracje lici do klasyfikacji
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SCENARIUSZ 4.2. Jaki to ptak? Dok³adnoæ klasyfikacji  instrukcja dla uczniów
Klasyfikacje pomagaj¹ nam porz¹dkowaæ i rozumieæ przyrodê. Musimy jednak wiedzieæ, jak dok³adna jest dana klasyfikacja. S³u¿y do tego matryca ró¿nic i b³êdów u¿ywana do
mierzenia dok³adnoci procedur klasyfikacji. Pokazuje nam
ona, gdzie wyst¹pi³a pomy³ka. Podczas prowadzenia tego æwiczenia bêdziecie porz¹dkowaæ obrazki przedstawiaj¹ce ptaki, zaliczaj¹c je do jednej z trzech kategorii, oraz porównywaæ odpowiedzi z dostarczonymi przez nauczyciela danymi
weryfikuj¹cymi. Dziêki æwiczeniu bêdzie mo¿na:
 u¿ywaj¹c danych kryteriów sklasyfikowaæ ptaki jako miêso¿erne, rolino¿erne lub wszystko¿erne,
 porównuj¹c odpowiedzi z zestawem danych do weryfikacji, utworzyæ matrycê ró¿nic i b³êdów,

 odnaleæ kategorie z najwiêksz¹ iloci¹ b³êdów,
 dokonaæ ogólnej oceny dok³adnoci klasyfikacji ptaków,
zrozumieæ znaczenie matrycy ró¿nic i b³êdów oraz nauczyæ
siê wykorzystywaæ informacje, których ona dostarcza.
Wielkoæ i kszta³t dzioba ptaka wskazuje przewa¿nie na
to, jaki typ po¿ywienia on preferuje.
W kolejnych dzia³aniach bêdziecie zaliczaæ ptaki do odpowiednich typów:
M  miêso¿erne, preferowane przez nie po¿ywienie: ryby,
miêso, owady, ma³e ssaki,
R  rolino¿erne, preferowane przez nie po¿ywienie: roliny, ich ziarna, orzechy,
W  wszystko¿erne, preferowane przez nie po¿ywienie:
wszystko wymienione powy¿ej.

Podczas przeprowadzania klasyfikacji ptaków skorzystaj z rysunków dziobów ptaków przedstawionych poni¿ej.
Typy dziobów ptaków rolino¿ernych
Typ dzioba ziêby: ciê¿ki dziób w kszta³cie klina, dobry do rozgniatania orzechów i nasion.
Typ dzioba papuzi: gruby, zakrzywiony do do³u dziób nadaje siê do roz³upywania orzechów lub
rozgniatania owoców. Górna czêæ dzioba zaostrzona na koñcu i zachodz¹ca na doln¹.
Typy dziobów ptaków miêso¿ernych
Typ dzioba owado¿ercy: d³ugi, wysmuk³y nieznacznie zakrzywiony dziób przystosowany do
zag³êbiania w korze drzew lub ziemi w poszukiwaniu owadów i paj¹ków.
Typ dzioba miêso¿ercy: krótszy ni¿ owado¿erców, górna czêæ dzioba ostro zakoñczona, wystaj¹ca ponad doln¹ czêci¹, przystosowany do rwania miêsa.
Typy dziobów ptaków wszystko¿ernych
Typ dzioba sójki: szeroki, redniej d³ugoci dziób u¿ywany do jedzenia owadów, owoców, nasion, a nawet padliny.
Typ dzioba drozda: krótszy i bardziej wysmuk³y ni¿ sójki, s³u¿y ptakom tak do jedzenia miêsa,
jak te¿ rolin i owadów.
Przegl¹d dzia³añ
1. Przyjrzyj siê ka¿demu z 10 ptaków na rysunkach i zaklasyfikuj je do miêso¿ernych, rolino¿ernych lub wszystko¿ernych.
Zapisz ka¿d¹ z odpowiedzi w Tabeli 1 w kolumnie Klasyfikacja ucznia.
2. Dostarczone przez nauczyciela informacje zapisz w Tabeli 1 w kolumnie Dane weryfikuj¹ce. Dane te bêd¹ potrzebne do
wype³nienia Tabeli 2.
3. Porównaj Dane weryfikuj¹ce z Klasyfikacj¹ ucznia. W ostatniej kolumnie tabeli 1 wpisz tak w przypadku, gdy obie
kolumny zawieraj¹ takie same informacje, i nie  kiedy siê ró¿ni¹.
4. Wype³nij pierwszy rz¹d matrycy ró¿nic i b³êdów (tabela 2), u¿ywaj¹c nastêpuj¹cych wskazówek:
a) Policz, ile razy Uczniowska klasyfikacja ptaków jako miêso¿erne zawiera informacjê w kolumnie Danych weryfikuj¹cych  miêso¿erne. Zapisz liczbê tutaj _____ oraz umieæ tê sam¹ liczbê w komórce matrycy ró¿nic i b³êdów oznaczonej A1.
b) Policz, ile razy Uczniowska klasyfikacja ptaków jako miêso¿erne zawiera informacjê w kolumnie Danych weryfikuj¹cych  rolino¿erne. Zapisz liczbê tutaj _____ oraz umieæ tê sam¹ liczbê w komórce matrycy ró¿nic i b³êdów oznaczonej B1.
c) Policz, ile razy Uczniowska klasyfikacja ptaków: miêso¿erne zawiera informacjê w kolumnie Danych weryfikuj¹cych 
wszystko¿erne. Zapisz liczbê tutaj _____ oraz umieæ tê sam¹ liczbê w komórce matrycy ró¿nic i b³êdów oznaczonej C1.
Powtórz ten proces dla ka¿dej z kategorii, wype³niaj¹c pozosta³e dwa rzêdy.
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SCENARIUSZ 4.2. Jaki to ptak? Dok³adnoæ klasyfikacji  instrukcja dla uczniów cd.
Tabela 1. Klasyfikacja ptaków
Nr ptaka

Dane weryfikuj¹ce
uzyskane od nauczyciela

Klasyfikacja ucznia

Poprawnoæ klasyfikacji
tak lub nie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tabela 2. Matryca ró¿nic i b³êdów dla naszego æwiczenia
Dane uczniów
Miêso¿erne
Rolino¿erne
Wszystko¿erne
Razem kolumny

Miêso¿erne
A1:
A2:
A3:
A4:

Dane weryfikacyjne
Rolino¿erne
B1:
B2:
B3:
B4:

Razem rzêdy
Wszystko¿erne
C1:
C2:
C3:
C4:

D1:
D2:
D3:
D4:

Uwaga: Wynik zsumowania wartoci w kolumnach powinien byæ równy zsumowanym wartociom w rzêdach. W przyk³adzie: D4 = razem kolumny (A4 + B4 + C4) = razem rzêdy (D1 + D2 + D3).
Liczby w zaciemnionych komórkach przedstawiaj¹ prawid³ow¹ klasyfikacjê ptaków. Nale¿y przyjrzeæ siê innym komórkom, aby znaleæ niepoprawne klasyfikacje.
Oblicz ogóln¹ dok³adnoæ klasyfikacji w procentach. W tym celu podziel ca³kowit¹ liczbê poprawnych klasyfikacji (A1 +
B2 + C3) przez ca³kowit¹ liczbê przeprowadzonych prób (komórka D4), a otrzyman¹ wartoæ pomnó¿ przez 100. Przeprowad ocenê poziomu wykonanej klasyfikacji.
Je¿eli Twoja odpowied zawiera siê w przedziale:
0% 50%  to poziom ekspertyzy jest poziomem nowicjusza,
51% 85%  to poziom ekspertyzy jest poziomem rednim,
86% 100%  to poziom ekspertyzy jest poziomem zaawansowanym.
Pytania do dyskusji
W której komórce tabeli 2 wpisana zosta³a najwy¿sza liczba i co to oznacza?
Czy napotka³e na trudnoci podczas poprawnej klasyfikacji poszczególnych kategorii? Dlaczego?
Jak mo¿na nastêpnym razem zmniejszyæ liczbê b³êdów?
Jakie mog¹ byæ inne sposoby klasyfikacji ptaków?
Czy masz jakie pomys³y na ulepszenie kryteriów klasyfikacji?
Porównaj twoj¹ matrycê ró¿nic i b³êdów z matrycami innych uczniów w celu stwierdzenia, kto mia³ najwy¿sz¹ liczbê dok³adnych odpowiedzi. Sprawd, czy inne grupy pope³ni³y b³êdy, klasyfikuj¹c te same kategorie.
Jakie pomiary mog¹ zostaæ u¿yte dla oceny jakoci danych?
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