„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie świadomości
i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju oraz
akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe i obszary Natura 2000. W ramach zajęć
uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze
wybranego parku narodowego i jego najbliższej okolicy.

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” dofinansowany jest ze środków
funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

PREMODUŁ: Misja Przyr(g)oda

Autorzy: Joanna Adamczewska, Andrzej Biderman

Misja Przyr(g)oda

Zostań korespondentem gazety przyrodniczej

 Wstęp:

Cel główny:
Przygotujemy się do wizyty w wybranym parku narodowym.
Cele szczegółowe:
1. Dowiemy się czym są parki narodowe, po co się je powołuje.
2. Zbierzemy wstępne informacje o parku narodowym, do którego jedziemy.
3. Dowiemy się jak wypełnić role Korespondentów, którzy opiszą dla świata:
a) najciekawsze rośliny i zwierzęta parku narodowego,
b) najciekawsze miejsca i napotkane zjawiska oraz
c) związki jakie łączą człowieka i przyrodę.
4. Sporządzimy Kodeks Korespondenta - 10 zasad, które będą nas obowiązywały w czasie pobytu
i pracy na Zielonej Szkole.
Realizowane elementy PP (ekstrakt z PP):
II etap edukacyjny/ przyroda
 uczeń wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki
narodowe;
 uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami.
III etap edukacyjny/ geografia
 uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych
statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu
gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych;
 uczeń wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce;
wymienia formy jego ochrony.
III etap edukacyjny/ język polski
 uczeń rozróżnia gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne (artykuł, wywiad,
reportaż);
Miejsce realizacji:
Sala lekcyjna.
Czas realizacji:
3 godziny.
Materiały:
 mapa Polski z parkami narodowymi (lub mapa Polski z możliwością przypinania etykiet),
 w przypadku wariantu z grą on-line – komputer z dostępem do Internetu,
 do zadań dodatkowych - gra edukacyjna Odkryj polskie parki narodowe,
 pisaki,
 papier, karty pracy.
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

1

1 I Strona

PREMODUŁ: Misja Przyr(g)oda

 Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:
Zajęcia obejmą dwie osobne lekcje oddzielone od siebie tygodniem pracy własnej uczniów.
Przed pierwszą lekcją poproś uczniów, by przynieśli na nią coś co kojarzy im się ze słowem
PRZYRODA. Daj im swobodę wyboru tego „czegoś”, zaznacz jednak, że każdy wybór będą musieli
zaprezentować i logicznie uzasadnić. Zasugeruj, że masz dla nich jakąś propozycję (nie podawaj
szczegółów) oraz, że następna lekcja będzie ich wkładem w jej realizację1.

Lekcja 1
Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzą się czym są parki narodowe, po co się je powołuje. Lekcję
przeprowadź, zanim uczniowie zostaną poinformowani o wyjeździe na Zieloną Szkołę w parku
narodowym. Na wykonanie tych zajęć będziesz potrzebować 2 jednostek lekcyjnych (90 minut).
Zajęcia krok po kroku:
1. Podziel uczniów na 3-6 osobowe grupy. Poproś, by każda grupa zrobiła wystawkę przyniesionych
obiektów oraz przygotowała uzasadnienie, dlaczego prezentowane przedmioty kojarzą im się ze
słowem PRZYRODA. Poproś, by uzasadnienie dla poszczególnych obiektów zostało zapisane na
kartkach – sklerotkach. Daj im na to 10 minut.
2. Obejrzyjcie wystawki przygotowane przez poszczególne grupy. Zachęć do zadawania pytań
i wymiany poglądów na temat zaprezentowanych przedmiotów i skojarzeń.
3. Po dokonanej prezentacji naklej zebrane kartki na tablicy i uporządkuj przedstawione na nich
skojarzenia według kategorii, takich jak: przyroda żywa, przyroda nieożywiona, rodzaje
ekosystemów, postawy ludzkie i oczekiwania ludzi wobec przyrody, lub innych, wg twojego uznania
i okoliczności. Omów wyniki.
4. W podsumowaniu zapytaj „Czy przyroda jest dla człowieka ważna?”.
5. Skoro ważna, to postaw kolejne pytanie „Dlaczego człowiek chroni przyrodę?”. Odpowiedzi szukajcie
rysując wspólnie z uczniami mapę mentalną. Pogrupujcie odpowiedzi wokół takich kategorii, jak
motywy etyczne, religijne, estetyczne, naukowe, gospodarcze etc. Stworzoną przez dzieci mapę
omów i ew. uzupełnij, dbając by pojawiły się tam wszystkie cele ochrony przyrody uwzględnione w
załączniku dla nauczyciela nr 6.
6. Przedstaw historię ochrony przyrody oraz formy jej realizacji w Polsce i Europie (Natura 2000,
konwencja Ramsar, etc. ). Potrzebne informacje znajdziesz w załączniku dla nauczyciela nr 7.
Przygotowując prezentację multimedialną możesz skorzystać z gotowych materiałów na
www.natura2000edukacja.pl/fileadmin/segregator/iv1%20ochrona%20przyrody.ppt).
7. Zaproponuj uczniom jedną lub kilka z proponowanych tu zabaw2:
Wariant 1: Poproś o dopasowanie opisu formy ochrony przyrody do jej nazwy (Załącznik nr 1).
Wariant 2: Poproś o zaproponowanie konkretnej formy ochrony do sytuacji opisanej w Załączniku nr 2.
Wariant 3:
Wykorzystaj
grę
edukacyjną
na
stronie
internetowej
portalu
http://mlodziez.erys.pl/gry_i_zabawy/poznaj_polskie_parki_narodowe .
1

Zachodzi obawa, że niektórzy uczniowie, jeśli są nieprzyzwyczajeni do otwartego stylu prowadzenia zajęć i związanej z tym własnej
współodpowiedzialności za wynik procesu grupowego, mogą potraktować zaproszenie nauczyciela jako okazję do „wygłupu”. Proponowana
tu sugestia ma na celu ograniczenie tego zjawiska, przez pozytywną zachętę do poważnego potraktowania prośby nauczyciela. Można to
też zrobić na wiele innych sposobów, wg twojego uznania. Jednocześnie postaraj się odróżnić „wygłup” od żartu. Żart na pewno poprawi
atmosferę w grupie i jest do zaakceptowania, o ile można go konstruktywnie wykorzystać do dalszych działań.
2
Niektóre z tych zabaw uczniowie mogą zrobić w domu.
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Wariant 4: Poproś uczniów, by na podstawie krótkiej charakterystyki położenia danego parku
narodowego umieścili jego logo na odpowiednim miejscu na mapie Polski. Wykorzystaj załącznik nr 3.
Wariant 5: Poproś uczniów, by na dużym arkuszu papieru własnoręcznie wykonali kontur mapy Polski.
Następnie oznaczyli na nim lokalizację poszczególnych parków narodowych ilustrując ich charakter za
pomocą kreatywnego wykorzystania wycinków z barwnych czasopism, zużytych kalendarzy,
rozmaitych zbędnych materiałów ilustracyjnych. Wykorzystaj także załącznik nr 3.
8. Zaproś uczniów do udziału w wyprawie jako korespondenci gazetki „Misja Przyr(g)oda”.
9. Zapytaj, czy lubią zagadki? … bo słyszałeś, że korespondenci prasowi są jak detektywi. Wciąż szukają
odpowiedzi na różne pytania i zagadki …
Zaproponuj rozwiązanie zwierzęco-roślinnego quizu internetowego (http://misjaprzyroda.pl/).
Zmotywuj uczniów, by nie ściągali od siebie wzajemnie. Zaznacz, że quiz nie jest sprawdzianem3, lecz
zabawą i nie będzie oceniany. Daj im na pracę nie więcej niż 10 minut.
10. Po zakończeniu quizu porozmawiaj z uczniami, pytając jak oceniają swoją wiedzę i jak się z tym czują.
Powiedz, by się nie zrażali słabymi wynikami. Przecież jadą do ……………………………. Parku
Narodowego właśnie po to, by się tego wszystkiego dowiedzieć i opisać dla świata. Dlatego poproś,
by w ramach przygotowań do tej misji, zebrali i przedstawili na następnej lekcji wstępne informacje
o parku narodowym, który będzie celem waszej wyprawy.

Praca własna uczniów:

W celu zebrania wstępnych informacji o parku narodowym podziel znowu klasę na zespoły. Każdy
z zespołów zbiera informacje w oparciu o stronę internetową parku, materiały dostępne w szkolnej
bibliotece itp. Podstawowy zestaw zagadnień może obejmować m.in.:
 symbol parku – wyjaśnienie, dlaczego taki;
 co wiemy o przyrodzie nieożywionej na obszarze tego parku;
 co wiemy o lasach na obszarze tego parku ;
 co wiemy o wodach na obszarze tego parku ;
 jakie są tam chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt (nie lista, a przykłady i opisy –
przedstawienie kilku najciekawszych, czy najrzadszych; endemity i relikty, gatunki Natury
2000, etc.;
 ciekawostki dotyczące tego parku;
 atrakcje turystyczne i kulturowe (muzea, ścieżki edukacyjne, architektura, produkty
regionalne, potrawy regionalne, zwyczaje, etc.);
 sposoby ochrony przyrody w parku narodowym.
Zadbaj, by zestaw zagadnień był adekwatny do sytuacji danego parku narodowego.
Forma prezentacji jest dowolna – ustna, w formie posteru, prezentacji etc. Nie wykluczajmy nawet
formy wiersza, czy wykonania piosenki. Liczy się inwencja uczniów, istotne jest to, aby przekaz był
zrozumiały i czytelny dla słuchaczy.

Lekcja 2
Usystematyzujemy wiedzę o parku narodowym stanowiącym cel wyprawy oraz dowiemy się jakiego
zachowania oczekuje się od nas podczas pobytu w obszarze chronionym.
Dowiemy się na czym polega powierzona nam misja. Czego będziemy szukać w parku narodowym
jako korespondenci gazety „Misja Przyr(g)oda”?
3

Wbrew temu stwierdzeniu przedstawiony quiz jest testem wiedzy uczniów, jaką posiadają przed udziałem w Zielonej Szkole w parku
narodowym. W celu oceny przyrostu wiedzy, quiz będzie powtórzony po powrocie z Zielonej Szkoły. Jest to więc forma ewaluacji projektu,
za przeprowadzenie której z góry dziękujemy. Tym niemniej chcemy uniknąć atmosfery sprawdzianu i presji, jaką wywołuje test. Dlatego
ważne jest, by tej czynności nadać cechy zabawy.
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Zajęcia krok po kroku:
1. Poproś uczniów, by przypomnieli do jakiego parku narodowego pojadą.
2. Następnie poproś, by każdy zespół zaprezentował pozostałym uczniom w klasie informacje
o tym parku narodowym jakie zebrał w powierzonym mu zakresie. Forma prezentacji jest
dowolna – ustna, w formie posteru, w formie prezentacji, etc.
3. Przeprowadź burzę mózgów dotyczącą oczekiwań uczniów: co najbardziej ich
zainteresowało, co chcieliby zobaczyć, jakie mają oczekiwania związane z wyjazdem na
Zieloną Szkołę, etc. Wypowiedzi powinny mieć formę: „Chcę pojechać do ……………. Parku
Narodowego, bo / by …”. Przedyskutujcie i uporządkujcie oczekiwania uczniów. W oparciu
o otrzymaną listę wykonajcie poster, będący zapisem dyskusji. Poster zabierzcie ze sobą na
Zieloną Szkołę.
4. Przypomnij, że gazeta „Misja Przyr(g)oda” powierzyła im funkcję swoich korespondentów, co
stanowi powód ich wyjazdu. Powiedz, że w czasie Zielonej szkoły będą szukać jego ukrytych
skarbów, czyli tych walorów …………………………………. Parku Narodowego, które stanowią o jego
wyjątkowości. Mają też sprawdzić, czy nie pojawiły się zagrożenia, które mogą zagrozić tym
skarbom. A wszystko to pięknie opisać dla gazety „Misja Przyr(g)oda” i oddać do dyspozycji jej
czytelników. Wszystkie swoje notatki prasowe z pobytu, krótsze lub dłuższe reportaże
i fotoreportaże, a nawet rozbudowane eseje, będą umieszczać na Facebooku. Jeśli materiały będą
ciekawe i atrakcyjne, redakcja wykorzysta je w kolejnym wydaniu gazety internetowej. Najlepsze
reportaże z programu Zielone szkoły w parku narodowym mogą zostać wydane jako specjalna
wkładka do jednej z poczytnych gazet sprzedawanych w kioskach w całym kraju.
5. Powiedz, że skoro w czasie misji mają przeprowadzić badania na terenie …………………….………..
Parku Narodowego, to poza rolą korespondenta wcielą się także w role: botanika, zoologa,
ornitologa, entomologa, hydrobiologa etc. Poznają dzięki temu różne działy nauk
przyrodniczych w praktyce, zwłaszcza, że będą pracować z doświadczonymi pracownikami
parku narodowego.
6. Wyjaśnij, że parki narodowe jako cenne dziedzictwo narodowe, są udostępniane na
specjalnych zasadach. Obowiązuje tam Kodeks Przyjaciela Przyrody. Kodeks ten powinien
uwzględniać zasady poszanowania przyrody podczas jej obserwacji, oraz zasady jakie
obowiązują prawnie na terenie parku narodowego.
7. Podziel grupę na zespoły. Przypomnij, że w parku narodowym należy dbać nie tylko o własne
bezpieczeństwo, ale także o otaczającą nas przyrodę. Wręcz każdemu z nich wyciąg
z przepisów regulujących zasady pobytu w parku narodowym (materiał pobierz ze strony
internetowej danego parku). Poproś, by każdy zespół wypracował propozycje do waszego
Kodeksu Korespondenta - 10 zasad, które będą ich obowiązywały w czasie pobytu i pracy na
Zielonej Szkole w …………………. Parku Narodowym. Każdy zespół prezentuje prosty poster
przedstawiający opracowaną przezeń listę. Przedyskutujcie te zasady. Zróbcie listę wspólną.
Jeśli okaże się dłuższa niż 10 pozycji, ustalcie listę 10 najważniejszych. Możecie opatrzeć ją
systemem piktogramów lub ilustracji. Zabierzcie listę ze sobą na Zieloną Szkołę.
8. Ćwiczenie „W co wyposażysz się na misję”. Uczniowie na kartach pracy (Załącznik nr 4)
wykonują zadanie. Celem jest przygotowanie uczniów na wyprawę – przypomnienie o
odpowiednim obuwiu, odzieży, pomocach w formie lup, lornetek, aparatów fotograficznych.
9. Dodatkowa gra w formie domino – Załącznik nr 5.
Domino można powielić w ilości, odpowiadającej liczbie zespołów uczniów.
Kartoniki domina są dwuczęściowe. Jedna część zawiera nazwę parku narodowego, druga
część informację o parku narodowym. Zadaniem uczniów jest takie ułożenie kartoników, aby
dany park narodowy był tuż obok odpowiadającej mu informacji.
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Układankę rozpoczyna kartonik, który ma napis START. Ostatni jest kartonik z napisem
Koniec! Na etapie dopasowywania parku narodowego do jego króciutkiego opisu, nie
zwracamy uwagi na oznaczone kolorem sylaby lub litery.
Po ułożeniu wszystkich kartoników w jednej linii, uczniowie bez trudu przeczytają hasło,
które utworzą ułożone w odpowiedniej kolejności zielone sylaby lub litery. Brzmi ono:
PARKI NARODOWE CHRONIĄ RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ.
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:
Załącznik nr 1

Karta pracy ucznia – Jaka to forma ochrony przyrody?
Połącz nazwę formy ochrony przyrody z właściwym opisem wpisując w puste pola odpowiednie cyfry.
Pamiętaj, że jedna informacja z kolumny A odnosi się tylko do jednej informacji z kolumny B.
Forma ochrony przyrody
A

Opis formy ochrony przyrody
B

obszary Natura 2000

obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i
edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha,
na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory
krajobrazowe.

użytki ekologiczne

sieć obszarów, gdzie ochroną objęte są siedliska
przyrodnicze i gatunki, które uważa się za cenne i
zagrożone w skali całej Europy.

rezerwat

obszar zachowany w stanie mało zmienionym –
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, składniki
przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi lub walorami
krajobrazowymi.

park narodowy

niewielkie powierzchniowo obiekty, ale cenne pod
względem przyrodniczym, obszary mające znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej – naturalne
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne,
kępy drzew i krzewów, bagna.
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Załącznik nr 2

Karta pracy ucznia – 5 decyzji
Przeanalizuj 5 poniżej opisanych sytuacji i zastanów się, czy należałoby tu zastosować którąś z form
ochrony przyrody, a jeśli tak – napisz którą:

1. W opuszczonej sztolni w lesie zimą hibernują nietoperze. Sztolnia nie jest w żaden sposób
zabezpieczona, więc ludzie mogą bez problemu tam wchodzić, przez co część nietoperzy wybudza się
i nie dożywa wiosny.
Ochrona nie jest potrzebna
Ochrona jest potrzebna
Jeśli potrzebna, to jakiej formie? ……………………………………………………………………….
2. Na rzece zbudowana została zapora i utworzył się zalew. Latem wiele osób spędza nad nim urlop.
W pobliżu jest park, w którym rosną sędziwe i okazałe drzewa.
Ochrona nie jest potrzebna
Ochrona jest potrzebna
Jeśli potrzebna, to jakiej formie? ……………………………………………………………………….
3. W pewnej okolicy wzdłuż drogi na odcinku kilku kilometrów, po obu jej stronach rosną rozłożyste,
wysokie i sędziwe drzewa m.in. klony, dęby, jesiony. Zaplanowano wycinkę drzew.
Ochrona nie jest potrzebna
Ochrona jest potrzebna
Jeśli potrzebna, to jakiej formie? ……………………………………………………………………….
4. Przez pewien obszar płynie rzeka. Nie jest uregulowana i tworzy liczne rozlewiska. W zaroślach
i szuwarach lęgi odbywają liczne gatunki ptaków, np. bączek, zielonka, czapla biała, rybitwa rzeczna.
Ochrona nie jest potrzebna
Ochrona jest potrzebna
Jeśli potrzebna, to jakiej formie? ……………………………………………………………………….
5. Na pewnej łące występuje chroniony motyl. Niestety, ponieważ łąka zarasta, motyli jest coraz
mniej.
Ochrona nie jest potrzebna
Ochrona jest potrzebna
Jeśli potrzebna, to jakiej formie? ……………………………………………………………………….
Opracowano na postawie pakietu edukacyjnego ODE Źródła – U źródeł Natury.
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Karta pracy ucznia – Gdzie znajdują się polskie parki narodowe?

Załącznik nr 3

Wklej logo parku narodowego w odpowiednie miejsce na mapie Polski.
W tabelce znajdziesz informacje pomocnicze.
Park narodowy
Babiogórski

Lokalizacja
- województwo małopolskie
- rejon geograficzny Beskidy Zachodnie

Białowieski

Województwo podlaskie
- rejon geograficzny Nizina Północna

Biebrzański

Województwo podlaskie
- rejon geograficzny Nizina Północnopodlaska

Bieszczadzki

Województwo podkarpackie
- rejon geograficzny Beskidy Lesiste

Drawieński

- województwo zachodniopomorskie
- rejon geograficzny Pojezierze Południowopomorskie

Gorczański

- województwo małopolskie
- rejon geograficzny Beskidy Zachodnie

Kampinoski

Województwo mazowieckie
- rejon geograficzny Nizina Środkowomazowiecka
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Karkonoski

Województwo dolnośląskie
- rejon geograficzny Sudety Zachodnie

Magurski

Województwo podkarpackie
- rejon geograficzny Beskidy Środkowe

Narwiański

Województwo podlaskie
- rejon geograficzny Nizina Północnopodlaska

Ojcowski

Województwo małopolskie
- rejon geograficzny Wyżyna KrakowskoCzęstochowska

Park Narodowy Bory
Tucholskie

- województwo pomorskie
- rejon geograficzny Pojezierze Wschodniopomorskie

Park Narodowy Gór
Stołowych

Województwo dolnośląskie
- rejon geograficzny Sudety Środkowe

Park Narodowy Ujście
Warty

Województwo lubuskie
rejon
geograficzny
Eberswaldzka

Pradolina

Toruńsko-

Pieniński

Województwo małopolskie
rejon
geograficzny
Podhalańskie

Obniżenie

Orawsko-
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Poleski

Województwo lubelskie
- rejon geograficzny Polesie Zachodnie

Roztoczański

Województwo lubelskie
- rejon geograficzny Wyżyna Lubelska

Słowiński

- województwo pomorskie
- rejon geograficzny Pobrzeże Koszalińskie

Świętokrzyski

- województwo świętokrzyskie
- rejon geograficzny Wyżyna Kielecka

Województwo małopolskie
- rejon geograficzny Centralne Karpaty Zachodnie

Wielkopolski

Województwo wielkopolskie
- rejon geograficzny Pojezierze Wielkopolskie

Wigierski

- województwo podlaskie
- rejon geograficzny Pojezierze Litewskie

Woliński

Województwo zachodniopomorskie
- rejon geograficzny Pobrzeże Szczecińskie
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Załącznik nr 4
Karta pracy ucznia – Co przyda się Korespondentowi na wyprawie ?

Zakreśl odpowiednią opcję: potrzebne / niepotrzebne
POTRZEBNE NIEPOTRZEBNE
lupa
gameboy
aparat fotograficzny
odtwarzacz MP3
lornetka
piłka
boombox
karty do gry
notatnik
pisak
sandałki
odpowiednie obuwie terenowe
odpowiedni ubiór terenowy
buty na wysokim obcasie
ubranie przeciwdeszczowe
krawat
klucz do oznaczania zwierząt
badmington
klucz do oznaczania roślin

B. Zrób własną listę, rzeczy, które zabierzesz ze sobą na Zieloną Szkołę:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 5

Gra edukacyjna – Parkowe domino

Kartoniki domina są dwuczęściowe. Jedna część zawiera nazwę parku narodowego, druga część
informację o parku narodowym.
Waszym zadaniem jest takie ułożenie kartoników, aby dany park narodowy był tuż obok
odpowiadającej mu informacji.
Układankę rozpoczyna kartonik, który ma napis START. Ostatni jest kartonik z napisem Koniec!
Na etapie dopasowywania parku narodowego do jego króciutkiego opisu, nie zwracajcie uwagi na
oznaczone kolorem sylaby lub litery. Po ułożeniu wszystkich kartoników w jednej linii bez trudu
odczytacie hasło, które utworzą ułożone w odpowiedniej kolejności zielone sylaby lub litery.
Powodzenia!

PA

Symbolem parku jest Biebrzański Park
żubr
Narodowy

R

KI

W logo tego parku jest Wigierski Park
wydra.
Narodowy

NA

Bobry świetnie czują się
Magurski Park
nad licznymi jeziorami
Narodowy
w tym parku.

RO

Spotkasz tu orlika
krzykliwego – dużego
Babiogórski Park
ptaka
szponiastego,
Narodowy
który stał się symbolem
tego parku.

DO

Górę w tym parku
mieszkańcy nazywają
Park Narodowy
Królową Beskidów, jej
Gór Stołowych
nazwa
ma
trochę
wspólnego z kobietami.

Wędrując
po
tym
Narwiański Park
WE parku,
koniecznie
Narodowy
wejdź na Szczeliniec.

CH

START

Białowieski Park
Narodowy

Park
ten
jest
największym terenem Drawieński Park
lęgowym wodniczki w Narodowy
UE.
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W tym parku możesz
wybrać się na spływ
kajakiem piękną rzeką,
Świętokrzyski Park
płynącą
wieloma
Narodowy
łączącymi
się
i
rozdzielającymi
się
korytami.

RO

Tylko tu zobaczysz
rumowiska
skalne
Kampinoski Park
zwane gołoborzami i
Narodowy
wdrapiesz się na Łysą
Górę.

NI

Ą

Piękne połoniny i Góra
Gorczański Park
Tarnica – to koniecznie
Narodowy
musisz zobaczyć !

RÓ

Ż

Żyje tu jeden z
największych
motyli Wielkopolski Park
dziennych w Polsce – Narodowy
niepylek apollo.

NO

Symbolem tego parku
jest
puszczyk
– Słowiński Park
najliczniejsza sowa w Narodowy
Europie.

RO

Na terenie tego parku
występują największe i Park Narodowy
najsłynniejsze wydmy Ujście Warty
ruchome w Polsce.

D

Ten park to prawdziwe
ptasie
królestwo
!
Symbolem jego jest gęś Poleski Park
zbożowa – duży ptak Narodowy
wędrowny, podróżujący
w kluczach.

Park ten jest miejscem
życia żurawi, ptaka
Karkonoski Park
NO związanego z terenami
Narodowy
podmokłymi – symbol
parku.

Park położony blisko Bieszczadzki Park
stolicy Polski
Narodowy

Żyje tu największy płaz
ogoniasty, słynący z
Pieniński Park
pięknego,
Narodowy
kontrastowego
ubarwienia

ŚĆ
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Tylko
tu
rośnie
dzwonek karkonoski – Roztoczański Park
roślina
zagrożona Narodowy
wymarciem.

Są tu bardzo czyste tzw.
jeziora
lobeliowe. Ojcowski Park
Lobelia to kwitnąca na Narodowy
biało roślina wodna.

Z klifów w tym parku,
możesz
podziwiać Tatrzański Park
piękne
widoki
na Narodowy
Bałtyk….

BI

Symbolem parku jest
konik polski –jedyna Park Narodowy Bory
rodzima, prymitywna Tucholskie
rasa konia w Polsce.

O

LO

Na terenie tego parku
jest ponad 700 jaskini !
Nic
dziwnego,
że
Woliński Park
świetnie się tu czują
Narodowy
nietoperze, z których
jeden jest nawet w
logo parku.

GI

CZ

Najwyższa góra w
Polsce znajduje się w
Koniec !
tym parku, czy wiesz
gdzie to jest ?

NĄ
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 Informacje dla prowadzących zajęcia:
Załącznik nr 6

Cele ochrony przyrody w Polsce

1)
2)
3)
4)

utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
zachowanie różnorodności biologicznej;
zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez
ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Wg USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
http://www.mos.gov.pl/kategoria/199_przyroda/
Załącznik nr 7

Formy ochrony przyrody w Polsce, wybrane międzynarodowe konwencje
o ochronie przyrody

Park narodowy jest najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce, chroniącą zasoby i procesy
przyrodnicze dużych obszarów o wybitnych walorach, gdzie przyroda jest stosunkowo najlepiej
zachowana. Na terenach parku narodowego prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej, osiedlania się oraz pozostałej ingerencji człowieka. Udostępniane są one
natomiast w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych czy sportowych,
w zakresie który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym. W polskich parkach
narodowych wyróżnia się trzy różne strefy ochronne: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony czynnej
i strefę ochrony krajobrazu. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. wokół parku
obowiązkowo wyznacza się otulinę parku narodowego. Parki narodowe zalicza się do obszarowych
form ochrony przyrody. Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku park narodowy to:
1. Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi,
kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe
2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów
i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego
stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.
Park krajobrazowy jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być
wyznaczona otulina. Parki krajobrazowe zalicza się do obszarowych form ochrony przyrody.
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

15

15 I Strona

PREMODUŁ: Misja Przyr(g)oda

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki:
fauna, flora, twory przyrody nieożywionej.
Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie
krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna
dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko
cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony. Rezerwaty zalicza się do
obszarowych form ochrony przyrody.
Rodzaje rezerwatów przyrody w Polsce
 rezerwat faunistyczny,
 rezerwat florystyczny,
 rezerwat leśny,
 rezerwat krajobrazowy,
 rezerwat torfowiskowy,
 rezerwat łąkowy,
 rezerwat wodny,
 rezerwat przyrody nieożywionej,
 rezerwat stepowy,
 rezerwat słonoroślowy.
Ochrona gatunkowa ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko
występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności
gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych,
podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów
międzynarodowych.
W stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową obowiązują określone zakazy (zabijania,
zbierania, przetrzymywania, niszczenia ich siedlisk, handlowania, wywożenia za granicę, płoszenia
itp.). Na odstępstwa od zakazów zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub
regionalny dyrektor ochrony środowiska.
W ochronie gatunkowej istnieją dwie formy:
 ścisła (całkowita) - nie dopuszcza żadnych form pozyskiwania przedstawicieli chronionego
gatunku;
 częściowa - dotyczy np. roślin leczniczych i przemysłowych; ich zbiór jest dozwolony tylko na
potrzeby odpowiednich zakładów pracy, a obszar eksploatacji i dopuszczalna wielkość
zbiorów są ściśle określone.
Pomnikami przyrody są pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Wyróżniają się one
indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek lub wielkie rozmiary dla
drzew i krzewów czy niezwykłość formy lub pochodzenia dla pomników przyrody nieożywionej.
Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się
sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje
drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe, tzw.
eratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. – źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska,
przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp.
Pomniki przyrody należą do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody.
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Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów
objętych ochroną przyrody. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne
działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy ma na celu optymalizację kosztów
i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić
współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody. W myśl zasad zrównoważonego
rozwoju, na obszarach Natura 2000, tam gdzie to tylko możliwe, zakłada się łączenie funkcji
ochronnych z gospodarowaniem człowieka. Na zbliżonej zasadzie funkcjonują polskie parki
krajobrazowe.
Obszary podlegające ochronie w ramach Natura 2000
W ramach programu wyznaczone zostają tzw. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków - OSO (Special
Protection Areas – SPA) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk - SOO (Special Areas of Conservation
– SAC), na których obowiązują ochronne regulacje prawne. Każde państwo członkowskie opracowuje
i przedstawia Komisji Europejskiej listę leżących na jego terytorium obszarów najcenniejszych pod
względem przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym
w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej. Po przedłożeniu listy, następuje proces oceny i selekcji
obszarów na poziomie europejskim, a następnie obszar może zostać oficjalnie zatwierdzony jako
składnik sieci. Komisja Europejska zatwierdza go pod nazwą Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty
i od tej chwili obowiązują wszystkie przepisy ochronne.
Pewne siedliska przyrodnicze i gatunki mają szczególny status – uznane są za szczególnie ważne, czyli
priorytetowe. Mowa tu o ekosystemach i gatunkach, których zasięg koncentruje się w granicach Unii
Europejskiej, uznano więc że to Unia ponosi szczególną odpowiedzialność za ich zachowanie.
Obszar chronionego krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych form ochrony przyrody. Obszary
takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska
naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
Obszary te uznawane są za cenne ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie
ekosystemów lub pełnioną często funkcję korytarzy ekologicznych między ważniejszymi obszarami
chronionymi, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami. Tereny te są również istotne
ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie
dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka
wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub
chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca
sezonowego przebywania.
Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich
powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym, o dużym znaczeniu dla
zachowania unikatowych zasobów genowych. Z reguły nie mogły one zostać objęte ochroną
rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i mniejszą rangę walorów przyrodniczych.
Użytki ekologiczne należą do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów
krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych
i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest
opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty
przyrodników i historyków. Nie jest wykluczone prowadzenie działalności gospodarczej pod
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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warunkiem, że nie spowoduje ona utraty chronionych wartości. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
zalicza się do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody. Często objęte nią są
zabytkowe (choć niekoniecznie) budowle, np. pałacyki, dworki, kościoły wraz z towarzyszącą im
przyrodą, np. zespoły pałacowo-parkowe.
Stanowisko dokumentacyjne jest to forma ochrony przyrody nieożywionej obejmująca miejsca
ważne pod względem naukowym i dydaktycznym. Najczęściej chroni ona specyficzne formacje i
profile geologiczne, twory mineralne, warstwy zawierające nagromadzenia skamieniałości, miejsca,
z których pochodzą nowo odkryte gatunki fauny lub flory kopalnej, jaskinie i schroniska podskalne
oraz wyrobiska powierzchniowe i podziemne.
Konwencje międzynarodowe
Ważnym elementem globalnego systemu ochrony przyrody są konwencje i porozumienia
międzynarodowe, wszak zwierzęta, rośliny, czy procesy naturalne nie znają granic państwowych.
Polska jest stroną, czyli uczestnikiem wielu porozumień, na których podstawie są m.in. powoływane
obszary chronione o statusie międzynarodowym. W chwili obecnej mamy w naszym kraju trzy
rodzaje obszarów chronionych prawem krajowym i międzynarodowym.
Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Konwencja ta podpisana w 1972 roku w Paryżu chroni pomniki przyrody i kultury szczególnie cenne i
unikalne w skali światowej. Światowe Dziedzictwo ma przedstawiać różnorodność kulturalną
i bogactwo natury wszystkich regionów świata. Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
znajduje się 890 miejsc w 148 krajach: 689 obiektów kulturalnych, 176 naturalnych i 25 o charakterze
mieszanym kulturalno-przyrodniczym.
Polska posiada 14 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa:
 Białowieski Park Narodowy, obiekt przyrodniczy;
 Park Mużakowski, obiekt kulturalno-przyrodniczy;
 historyczne centrum Krakowa, obiekt kulturalny;
 kopalnia soli w Wieliczce, obiekt kulturalny;
 Auschwitz-Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), obiekt
kulturalny;
 historyczne centrum Warszawy, obiekt kulturalny;
 Stare Miasto w Zamościu, obiekt kulturalny;
 średniowieczny zespół miejski Torunia, obiekt kulturalny;
 Zamek Krzyżacki w Malborku, obiekt kulturalny;
 Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park
pielgrzymkowy z XVII w., obiekt kulturalny;
 Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, obiekt kulturalny;
 Drewniane kościoły południowej Małopolski - Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie,
Haczów, Lipnica Dolna, Sękowa, obiekty kulturalne;
 Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu, obiekt kulturalny;
 Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat, obiekty kulturalne.
Rezerwaty Biosfery MAB - Man and Biosphere
Międzynarodowy Program Man and Biosphere - MAB ("Człowiek i Biosfera"), wprowadzony został
przez UNESCO w 1971 roku. Celem programu jest tworzenie między ludźmi i biosferą harmonijnych
relacji opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju. Metodą realizacji tego zamierzenia jest
tworzenie międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery skupiającej obecnie 553 takich obiektów
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w 107 krajach świata. Często są one rezerwatami transgranicznymi, czyli położonymi na obszarze
dwóch lub trzech państw.
Rezerwaty Biosfery MAB mają na celu ochronę różnorodności biologicznej oraz rejestrowanie zmian
ekologicznych w skali całej planety. Służą one także pobudzaniu społecznej świadomości powiązań
istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną i kulturową.
Polskie obiekty na Światowej Liście Rezerwatów Biosfery UNESCO:
 Rezerwat Biosfery Białowieża (1976, rozszerzenie 2005)
 Rezerwat Biosfery Babia Góra (1976)
 Jezioro Łuknajno (1976)
 Słowiński Rezerwat Biosfery (1996)
 Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie (1992/1998, polsko-słowacko-ukraiński)
 Rezerwat Biosfery Karkonosze (1992, polsko-czeski)
 Tatrzański Rezerwat Biosfery (1992, polsko-słowacki)
 Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska (2000)
 Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie (2002/2011, polsko-ukraińsko-białoruski)
 Rezerwat biosfery Bory Tucholskie (2010).
Obszary wodno-błotne RAMSAR
Konwencja Ramsarska, czyli "Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie
międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego" została zawarta w irańskim
mieście Ramsar nad Morzem Kaspijskim w 1971 roku. Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie
w niezmienionym stanie obszarów określanych jako "wodno-błotne", czyli różnych typów bagien,
błot, torfowisk, zbiorników wodnych naturalnych lub sztucznych, stałych lub okresowych, o wodach
stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi. Poprzez ochronę
obszarów wodno-błotnych, zachowuje się przestrzeń życiową ptactwa wodnego, zapewniając mu
warunki żerowania, rozmnażania się, odpoczynku w czasie przelotów. Obecnie konwencją ramsarską
objętych jest 1869 miejsc w 159 krajach.
W Polsce jest 13 obszarów chronionych na mocy tej konwencji:
 Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno
 Park Narodowy Ujście Warty
 Rezerwat przyrody Jezioro Karaś
 Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
 Rezerwat przyrody Świdwie
 Biebrzański Park Narodowy
 Słowiński Park Narodowy
 Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy
 Narwiański Park Narodowy
 Poleski Park Narodowy
 Wigierski Park Narodowy
 Rezerwat przyrody Jezioro Drużno
 Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym.
Inne konwencje i porozumienia
 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków
zagrożonych wyginięciem (konwencja waszyngtońska z 1973r., CITES; w Polsce obowiązuje
od 1990r.).
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Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych
(konwencja berneńska 1979r., ratyfikowana przez Polskę w 1995 - Europejskim Roku
Ochrony Przyrody).
Konwencja o różnorodności biologicznej, zawarta w 1992r. na Szczycie Ziemi "Środowisko
i rozwój" w Rio de Janeiro.

Źródło: http://www.ochrona-przyrody.edu.pl

Czynna ochrona przyrody to sposób ochrony przyrody polegający na ingerowaniu w naturalne
procesy poprzez podejmowanie działań w zakresie zabiegów ochronnych. Przykładowe działania
w zakresie ochrony czynnej:
 stawianie płotków ochronnych wzdłuż dróg zapobiegających rozjeżdżaniu płazów,
 wieszanie budek dla ptaków czy nietoperzy,
 budowa murków, w których mogą chronić się jaszczurki,
 tradycyjne koszenie łąk, aby zachować ich bogactwo gatunkowe,
 prowadzenie wypasu krów i owiec na terenach bezleśnych, aby nie zarosły.
Czynna ochrona przyrody jest ważna tym bardziej, że na pewnych obszarach chronionych, gdzie
zupełnie zaprzestano działalności człowieka, doszło do utraty walorów przyrodniczych, dla których te
obszary zostały utworzone (np. znacząco zmienił się skład gatunkowy). Przyczyną tego zjawiska jest
fakt, że ich poprzedni stan zależał w jakiś sposób od gospodarki, zwykle rolnictwa. Przykładem mogą
być otwarte, bezleśne tereny utrzymywane dzięki wypasowi bydła czy koni, które zarastają po
zaprzestaniu wypasu.
Bierna ochrona przyrody to sposób ochrony, który polega na zabezpieczeniu obiektów lub obszarów
od wpływów zewnętrznych i wstrzymaniu się od ingerencji w stan ekosystemów, tworów
i składników przyrody. Działalność człowieka sprowadza się do rejestrowania zmian zachodzących w
wyniku naturalnej sukcesji. Przykładowe działania w zakresie ochrony biernej:
 tworzenie stref ochronnych wokół gniazd rzadkich ptaków (w strefach tych nie wolno nic robić),
 ścisła ochrona większości terenu Białowieskiego Parku Narodowego,
 tworzenie stref ochronnych wokół zimowisk nietoperzy (nie wolno w nich np. zmieniać
mikroklimatu),
 tworzenie stref ścisłej ochrony w rezerwatach przyrody.
Załącznik nr 8

Dodatkowe źródła informacji:

Tekst ujednolicony Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
Poza tym:
www.mos.gov.pl
http://www.parkinarodowe.edu.pl/
http://natura2000.zrodla.org
http://www.ochrona-przyrody.edu.pl/wiki/parki-narodowe
http://natura2000.mos.gov.pl/
http://natura2000.org.pl/
http://www.parkinarodowe.edu.pl/polskie_parki_narodowe.htm
http://www.ekoportal.gov.pl/warto_wiedziec_i_odwiedzic/Ekoturystyka/Parki_Narodowe_Polska/
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Autorzy: Joanna Bober, Andrzej Biderman

Od przyrody do przygody

Poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami

 Wstęp:

Cel ogólny:
Zadomowimy się nowym miejscu i nawiążemy kontakt z jego mieszkańcami.
Cele szczegółowe:
1. Poznamy nowe miejsce poprzez zmysły słuchu, wzroku, dotyku i zapachu.
2. Wzmocnimy nasze umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
Realizowane elementy PP (ekstrakt z PP):
II etap edukacyjny/ przyroda
 uczeń nazywa zmysły człowieka i wyjaśnia ich rolę w poznawaniu przyrody, stosuje
zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych;
 uczeń podaje przykłady przyrządów ułatwiających obserwację przyrody (lupa, mikroskop,
lornetka), opisuje ich zastosowanie, posługuje się nimi podczas prowadzonych
obserwacji.
III etap edukacyjny/ biologia
 uczeń przedstawia rolę zmysłu smaku i zmysłu węchu.
Czas modułu:
1-2 godzin: zależnie od godziny przyjazdu – 14.00-16.00 – wprowadzenie i zajęcia w terenie.
Potrzebne pomoce i materiały:
 lupy, lornetki, aparat fotograficzny,
 przepaski na oczy, pojemniki zamykane,
 podkładki i kartki wycięte na kształt palety malarskiej,
 karty pracy,
 flamastry, ołówki, klej szkolny.
Miejsce realizacji:
Najbliższa okolica miejsca zakwaterowania lub ośrodka edukacyjnego parku. Dowolny teren
w promieniu 20 min marszu od obiektu. Uwaga: prowadzący powinien wcześniej poznać teren;
przygotowania są poczynione przez pracownika parku!
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 Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:
Wprowadzenie
Powitaj uczniów w parku narodowym. Przedstaw to miejsce jako ważne dla ludzi, ale też dom setek
roślin i zwierząt. W lesie, na torfowiskach, czy w jeziorze to one są gospodarzami. Gdy przybywamy
w gości do kogoś, kogo nie znamy staramy się zorientować jaki jest: miły czy opryskliwy; cichy czy
hałaśliwy; życzliwy czy groźny. Staramy się go ocenić obserwując jego wygląd, mowę, a nawet zapach.
Słowem zdobywamy doświadczenie na temat jego i jego domu.
Gdy z nimi porozmawiamy, zadamy im różne pytania - wiele się wyjaśni. Jednak pierwsze wrażenie
bardzo się liczy. I właśnie teraz spróbujemy określić nasze pierwsze wrażenia co do miejsca, do
którego trafiliśmy. Spróbujmy doświadczyć domu, jakim jest ten park i doświadczyć jego gospodarzy.
Zapytaj: A jak człowiek doświadcza świata?
1. Jak/ za pomocą czego odbieramy/ postrzegamy świat?
2. Jakie znamy narządy zmysłów?
3. Jak sprawdzić, czy zmysły prawidłowo funkcjonują? (wizyty kontrolne u lekarza).
4. Jakie cechy powinien posiadać dobry obserwator przyrody?
5. Czy cechy te są wystarczające, aby poznać w najdrobniejszych szczegółach przyrodę?
Więcej na ten temat – patrz załącznik nr 6.
Rozmowa ta jest wstępem do wykonania kilku zabaw:
Zabawa „Dźwięki przyrody”
Rozdaj kartę pracy „Dźwięki przyrody” (Załącznik nr 1). Poproś, by uczniowie usiedli w rozproszeniu,
tak by wzajemnie sobie nie przeszkadzali. Niech każdy posiedzi w ciszy, z zamkniętymi oczyma przez
5 minuty i nasłuchuje. Poproś, by zlokalizowali dźwięki, które usłyszą oraz narysowali je zgodnie
z instrukcją zawartą na otrzymanej karcie pracy.
Gdy uczniowie zgłoszą gotowość, zbierz całą grupę i omówcie otrzymane wyniki. Poproś,
by uczniowie po kolei omówili po jednym zanotowanym dźwięku, wskazując kierunek skąd dobiegał.
Gdy lista usłyszanych dźwięków zostanie wyczerpana zapytaj, czy spodziewali się ich tak wiele?
Zapytaj, które dźwięki wydały się im miłe dla ucha, a które stanowiły zakłócenie spokoju? Zapytaj,
które z nich były „dźwiękami przyrody”, a które pochodziły od człowieka? Jakie emocje budzą w nich
jedne, a jakie te drugie?
Zabawa „Wzrok ze wspomaganiem”
Zapytaj, jakimi przyrządami możemy wspomóc pracę narządów zmysłów? Dla wzroku jest to: lupa,
mikroskop, binokular, lornetka, aparat, kamera. Dla słuchu to np.: mikrofon i magnetofon. Omówcie
i zademonstrujcie działanie wybranych przyrządów optycznych (lupa, lornetka).
Poproś o wykonanie zadań zawartych w załącznikach nr 2 i 3.
Zabawa „Bukiet zapachów”
Poproś, by uczniowie w parach lub w małych grupach udali się na krótką wędrówkę z zadaniem
zebrania do otrzymanych pojemników małych fragmentów roślin, ściółki lub próbek gleby. Poproś, by
przed wrzuceniem do pojemnika roztarli próbki w palcach i poznali ich specyficzny zapach. Poproś,
by stworzyli swoje własne, niepowtarzalne kompozycje zapachowe. Zwróć uwagę, że takie mieszanie
zapachów jest podstawą komponowania perfum … Zabawa trwa około 10 minut, po tym czasie
każda para próbuje zapamiętać „swój bukiet zapachowy”. Usadowieni w kręgu uczestnicy
z zamkniętymi oczyma próbują wskazać wśród podawanych im kolejno do wąchania kompozycji ich
własną. Na koniec można przeprowadzić głosowanie na „najprzyjemniejszy” i „najobrzydliwszy”
zapach. Każda para oznacza roślinę, której zapach dominuje w jej kompozycji – patrz załącznik nr 4.
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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Zabawa „Dotyk i tekstura”
Poproś uczniów by dobrali się pary. Każda para wylosuje z worka jeden przedmiot (miękki/maskotka
pluszowa, ostry/papier ścierny, szczotka, lepki/kawałek taśmy klejącej, gładki/kawałek okładki
plastikowej, bruzdowany/grzebień, itp., itd.) i ma za zadanie odnaleźć lub wskazać w najbliższym
otoczeniu przyrodniczym odpowiednik do wylosowanego przedmiotu. Każda para uzasadnia wybór –
patrz załącznik nr 5.
Zabawa „Paleta barw”
Zaproponuj uczniom zadanie indywidualne. Poproś by każdy uczestnik stworzył własną paletę
kolorów z elementów przyrodniczych. By to zrobić rozdaj uczniom kawałki brystolu (palety) oraz tubki
z klejem. Każdy uczestnik umieszcza na wysmarowanej klejem powierzchni palety zebrane „kolory”.
Można też rysować bezpośrednio fragmentem rośliny po suchej palecie.
Nie zapomnij omówić z uczniami wyników ich pracy.
Uwaga! Trzeba przypomnieć uczniom, że nie wolno zbierać owadów, grzybów, itd.
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:

Załącznik nr 1

Karta pracy ucznia – Zabawa „Dźwięki przyrody”

Oddal się od pozostałych osób. Usiądź sam/sama. Nie przeszkadzaj innym i poproś by inni nie
przeszkadzali Tobie. Zamknij oczy i zachowaj ciszę przez ok. 5 minut. Nasłuchuj uważnie. Ile dźwięków
jesteś w stanie odróżnić? Z jakiego kierunku dochodzą?
Spróbuj je zapisać na poniższej karcie. Koło odpowiada otaczającej Cię okolicy. Kropka w środku
oznacza miejsce gdzie jesteś. Określ skąd dochodzi każdy z dźwięków: sprzed ciebie, z boku, czy
z tyłu. Oznacz to na diagramie. Opisz każdy dźwięk za pomocą słów, rysunku lub symbolu. Postaraj się
zapisać je wszystkie.

.

Gdy skończysz, podnieś rękę na znak gotowości do dalszych działań.
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Załącznik nr 2
Karta pracy ucznia – Zabawa „Przez lornetkę widzę więcej”

Za pomocą lornetki zaobserwuj ptaka. Spróbuj narysować jego sylwetkę. Obok swojego rysunku
wpisz jego cechy charakterystyczne. Sprawdź w kluczu/atlasie jaki to ptak.
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MODUŁ 1: Od przygody do przyrody – cz. 1: Poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami

Karta pracy ucznia – Zabawa „Przez lupę widzę więcej”

1.
2.
3.

Załącznik nr 3

Narysuj sylwetkę wybranej rośliny, tak jak ją widzisz gołym okiem, nie używając lupy czy binokularu.
Narysuj dowolnie wybrane części tej rośliny w powiększeniu, tak jak je widzisz pod lupą/binokularem.
Pod rysunkiem wybranego fragmentu rośliny wpisz jego cechy charakterystyczne.

Pokrój / sylwetka rośliny – rysunek

Fragment rośliny w powiększeniu – rysunek

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:
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Załącznik nr 4
Karta pracy ucznia – Zabawa: „Bukiet zapachów”

W parze lub grupie w ciągu 10 minut zbierzcie do pojemników małe fragmenty roślin, ściółki
lub gleby, tworząc niepowtarzalną kompozycję zapachową. Po tym czasie spróbujcie
zapamiętać woń swojego „bukietu zapachowego”.
Oznaczcie do gatunku roślinę, której zapach dominuje w Waszej kompozycji.
Nazwa bukietu zapachowego mojej pary/grupy…………………………………………………….
Gatunek rośliny, której zapach dominuje w kompozycji to ………………………........................
„najprzyjemniejszy” zapach stworzyli …………………………………………………………….….
„najobrzydliwszy” zapach stworzyli …………………………………………………………………..

Załącznik nr 5
Karta pracy ucznia – Zabawa: „Dotyk i tekstura”

Wylosuj z worka jeden przedmiot i znajdź w najbliższym otoczeniu przyrodniczym
odpowiednik do wylosowanego przedmiotu, uzasadnij wybór.
Wylosowany przedmiot ………………………………………………………………………………..
Cecha w dotyku………………………………………………………………………………………....
Odpowiednik w przyrodzie to …………………………………………………………………………
Uzasadnienie wyboru ………………………………………………………………………………….

 Informacje dla prowadzących zajęcia:
Załącznik nr 6
Zmysły człowieka
Człowiek ma 5 zmysłów: wzrok, słuch, węch, dotyk i smak, które odbierają bodźce ze świata
zewnętrznego, dzięki ich unerwieniu sygnały są przekazywane i analizowane przez układ nerwowy.
Sprawny człowiek, na co dzień posługuje się w sposób ograniczony wszystkimi dostępnymi mu
zmysłami. Dopiero przy niemożności korzystania z któregoś ze zmysłów intensywnie wykorzystuje
pozostałe zdrowe, które muszą mu wystarczyć do odbierania bodźców ze świata zewnętrznego.
Na przykład u osób niewidomych i niedowidzących wyostrza się dotyk, słuch, zaś u niesłyszących
wzrok i orientacja w przestrzeni. W porównaniu z człowiekiem inne ssaki mają lepiej rozwinięty węch,
słuch i wzrok, a nietoperze czy delfiny wykorzystują zjawisko echolokacji, niedostępne człowiekowi.
Nawet prawidłowo funkcjonujące zmysły mają ograniczone możliwości, stąd niekiedy musimy je
„uzbroić” w dodatkowe przyrządy, takie jak lornetka czy lupa, które służą do obserwacji przedmiotów
odległych lub powiększania przedmiotów niewielkich, niewidocznych „gołym okiem”.
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MODUŁ 1: Od przygody do przyrody – cz. 2: Mapa skarbów

Autorka: Joanna Bober

Od przygody do przyrody
Mapa skarbów

 Wstęp:
Cel główny:
Poznamy sposoby orientowania się w terenie.
Cel szczegółowy:
Przećwiczymy pracę z mapą.
Realizowane elementy PP (ekstrakt z PP):
II etap edukacyjny/ przyroda
 uczeń orientuje plan, mapę w terenie, posługuje się legendą;
 uczeń identyfikuje na mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa
wzajemne położenie obiektów na mapie i w terenie;
 uczeń wyznacza kierunki na widnokręgu za pomocą kompasu;
 uczeń porównuje odległość na mapie z odległością rzeczywistą w terenie.
III etap edukacyjny/ geografia
 uczeń posługuje się w terenie planem, mapą (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty
geograficzne na mapie i w terenie).
Czas modułu:
1-2 godzin:
15.00-18.00 – wprowadzenie i zajęcia w terenie.
Potrzebne pomoce i materiały:
 mapa parku,
 karty pracy dla poszczególnych grup,
 kompasy,
 pudełko- niespodzianka.
Miejsce realizacji:
Najbliższa okolica miejsca zakwaterowania lub ośrodka edukacyjnego parku. Dowolny teren
w promieniu 20 min marszu od obiektu. Uwaga: prowadzący powinien wcześniej poznać teren;
przygotowania są poczynione przez pracownika parku.
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 Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:
Rozpocznij zajęcia pytaniami:
1. Czy potraficie wyznaczyć kierunek północny?
2. Czy potraficie posługiwać się mapą w terenie?
3. Czy potraficie skorzystać z kompasu?
Grupy otrzymują mapy, kompasy i karty pracy z zadaniem do wykonania (załącznik nr 1).
Przed rozpoczęciem zadania przez uczniów przygotuj 4 mapy najbliższej okolicy obiektu
stanowiącego bazę zajęć w tym dniu. Dla każdej grupy wybierz punkt docelowy, który dana grupa
będzie miała za zadnie odszukać. Na każdej z map oznacz jeden z nich, jako punkt A, B, C lub D.
Rozdaj teraz uczniom karty pracy wraz z odpowiednimi mapami na których będzie oznaczony
przypisany danej grupie punkt docelowy wyprawy.
Także przed rozpoczęciem zajęć umieść w wyznaczonym punkcie A, B, C oraz D skarb, którego szukać
będą uczniowie w trakcie zajęć. Może to być pudełko/niespodzianka z gadżetami danego parku czy
Fundacji. Na karcie pracy uzupełnij właściwe każdej trasie wskazówki terenowe pomocne
w odszukaniu skarbu.
Po dotarciu do wyznaczonego na mapie punktu uczestnicy będą musieli, korzystając z tych
wskazówek, odnaleźć swój skarb.
W omówieniu zajęć podkreśl, że dzisiaj szukali skarbu ofiarowanego przez organizatorów zielonej
szkoły. Od jutra zaś zaczną szukać i opisywać prawdziwych skarbów przyrody i kultury tej ziemi.
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:
Załącznik nr 1

Mapa skarbów
Korzystając z kompasu wyznaczcie kierunek północny i zorientujcie mapę w terenie. Ustalcie, w jakim
punkcie się znajdujecie. Zgodnie z mapą udajcie się najkrótszą drogą do:
grupa I ma dotrzeć do pkt A na mapie
grupa II ma dotrzeć do pkt B na mapie
grupa III ma dotrzeć do pkt C na mapie
grupa IV ma dotrzeć do pkt D na mapie
Po dotarciu do wyznaczonego na mapie punktu skorzystaj z poniższych wskazówek terenowych.
Doprowadzą Cię one do ukrytego skarbu.
Wskazówki terenowe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Informacje dla prowadzących zajęcia:
Załącznik nr 2

Strony świata

Wyróżniamy 4 podstawowe kierunki świata: północny(N), południowy (S), wschodni (E) oraz zachodni
(W). Mapa to uogólniony obraz Ziemi lub jej części, na płaszczyźnie, w skali, wg zasad kartografii
i przy użyciu umownych znaków graficznych (mapy geograficzne zawsze zorientowane są na północ i
mają skalę). Kompas magnetyczny – przyrząd nawigacyjny wykorzystujący zjawisko ustawiania się
swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Składa się z igły magnetycznej i z
tarczy z podziałką. Końcówka igły magnetycznej wskazuje kierunek północny i jest pomalowana na
czerwono. Gwiazda Polarna zawsze wskazuje kierunek północny, znajduje się na końcu dyszla Małego
Wozu – gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy. GPS - to system nawigacji, który przechwytuje
położenie, czyli współrzędne geograficzne.
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MODUŁ 2: Bioróżnorodność – Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody

Kompilacja i redakcja: Andrzej Biderman

Od mrówki do świerka różnorodność wielka
Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody

 Wstęp:

Cele ogólne:
I. Poznamy bogactwo gatunkowe odwiedzanego parku narodowego oraz praktyczne znaczenie
pojęcia różnorodność przyrodnicza (bioróżnorodność).
II. Staniemy się bardziej ciekawi świata przyrody oraz wrażliwi na jego złożoność.
Cele szczegółowe:
1. Zbadamy i spiszemy napotkane rośliny, grzyby i zwierzęta.
2. Zobaczymy jak są liczne i na jakie się dzielą rodziny, rodzaje i gatunki.
3. Opiszemy dla świata najciekawsze rośliny, grzyby i zwierzęta danego parku.
4. Postaramy się zachęcić naszych czytelników do spojrzenia innym okiem na miejscową florę i faunę.
Realizowane elementy PP (ekstrakt z PP):
II etap edukacyjny/ przyroda
 uczeń obserwuje i nazywa typowe organizmy różnych środowisk;
 uczeń orientuje plan, mapę w terenie, posługuje się legendą;
 uczeń wyznacza kierunki na widnokręgu za pomocą kompasu;
 uczeń wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji; dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji
i doświadczeń.
Czas modułu:
6-7 godzin:
9.00-13.00 – wprowadzenie i zajęcia w terenie; 15.00-17.00 – opracowanie,
prezentacja wyników i podsumowanie zajęć.
Potrzebne pomoce i materiały:
Mapa; kompas namapowy; przeźroczyste pojemniki na owady ze szkłem powiększającym w dekielku;
klucze/ atlasy do oznaczania roślin i zwierząt; aparat fotograficzny i/lub telefon komórkowy
z dostępem do komputera (kabelek, Bluetooth); lupy; lornetki; karty pracy; ołówek; 4 komputery
nadające się do udostępnienia uczestnikom.
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 Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:
Proponujemy organizację wyprawy w formie zmodyfikowanego biegu na orientację lub w formie
rajdu terenowego opartego o technikę znaną z podchodów. Obie formy wymagają przygotowań.
Obie mogą być zorganizowane ad hoc, bez nakładów infrastrukturalnych. Jednak do wielokrotnego
ich prowadzania pożyteczne jest stworzenie trwałych instalacji w terenie: oznakowanych numerami
punktów etapowych – dla biegu; oraz wygodnych i bezpiecznych skrytek – dla rajdu.
Wariant A – bieg na orientację
W terenie wyznaczamy trasę biegu. Długość trasy dobieramy tak, by jej sprawnego pokonania
szybkim krokiem potrzeba było ok. 2 godzin. Trasę prowadzimy ogólnie dostępnymi ścieżkami. Jej
przebieg powinien zapewnić uczestnikom kontakt z różnymi środowiskami przyrodniczymi: las i/lub
bór, łąki, woda, etc.
W wybranych miejscach na trasie tworzymy oznakowane numerami punkty etapowe. Miejsca te
dobieramy w ten sposób, by znajdowały się na wszystkich istotniejszych zakrętach, by odcinki ścieżek
między punktami były mniej więcej proste. Poszczególne punkty etapowe możemy oznaczyć
numerami wydrukowanymi na kartonikach, które przypniemy w wybranych miejscach w sposób
zapewniający ich widoczność z odległości 10-20 m. Dla takiej trasy można też zbudować system
trwałych oznaczeń terenowych.
Dla trasy musimy przygotować opis stanowiący instrukcję jej pokonania przez uczestników (przykład
w załączniku nr 1). Poczynając od startu, dla każdego punktu etapowego wyznaczamy i zapisujemy
w instrukcji azymut skierowany do następnego punktu etapowego oraz odległość w metrach jaka
dzieli dany punkt od następnego. Tak opisana trasa wymaga jeszcze busoli, za pomocą której każda
drużyna będzie wyznaczać sobie kierunek marszu. Dla trasy możemy też stworzyć mapę
z oznaczonym jej przebiegiem oraz lokalizacją punktów etapowych. Mapa ta jest pomocna dla
uczestników, ale możemy też się bez niej obejść.
Wariant B – rajd terenowy
Zasadniczo rajd terenowy może być oparty na tej samej zasadzie jak przedstawiony wyżej bieg na
orientację. Może być prowadzony na trasie o tych samych parametrach co bieg. Jednak w przypadku
rajdu nie wyznaczamy tylu punktów etapowych oraz nie tworzymy opisu trasy wyznaczonego przez
sekwencję azymutów. W ich miejsce tworzymy stanowiska ze skrytkami, gdzie ukryjemy opis
następnego punktu i trasę dojścia do tego punktu. W wybranych miejscach ukrywamy też opisy
zadań specjalnych i ew. opisy innych zadań, jeśli się na nie zdecydujemy. W pobliżu każdej ze skrytek
umieszczamy jakiś umówiony znak – np. kolorową wstążkę (przykładowy opis takiej trasy – załącznik
nr 2). Pozostałe elementy organizacji takiego rajdu terenowego są takie, jak w przypadku biegu na
orientację – patrz wyżej.
Wybór miejsca realizacji zajęć
Wybór miejsca realizacji zajęć zależy od miejscowych warunków terenowych, zwłaszcza rozkładu
przestrzennego charakterystycznych biotopów, odległości między nimi, ich dostępności, oraz zasad
udostępniania terenu przyjętych przez Dyrekcję danego parku narodowego. Zasadniczo trasa
powinna umożliwić dostęp do najbardziej charakterystycznych środowisk danego parku. Nad
Bałtykiem nie powinna pominąć brzegu morza (obserwacja ptaków, muszle mięczaków, ew.
wodorosty), zaś w Tatrach nie powinno zabraknąć piętra alpejskiego. Jednak spełnienie tego warunku
może okazać się trudne z uwagi na odległości i warunki dojścia. Trudności te występują szczególnie
w parkach górskich oraz najbardziej rozległych (np. w Dolinie Biebrzy). Dlatego minimalnym
warunkiem sukcesu tych zajęć jest uzwględnienie minimum trzech różniących się od siebie
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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środowisk, np.: las-łąka-jezioro; las-łąka-rzeka; bór-las-łąka; bór-las-torfowisko; las-wydmy-morze;
etc. Zajęcia te mogą był ulokowane także poza ścisłym terenem parku (np. w otulinie), jednak tylko
wtedy, jeśli badane środowiska dadzą pojęcie o bioróżnorodności danego parku.
Organizacja drużyn
Uczestnicy pokonują trasę w ok. 9-osobowych drużynach (np. zielona; czerwona; niebieska; żółta).
Każda drużyna pracuje samodzielnie pod opieką nauczyciela (podkreślmy: pod opieką, a nie
kierownictwem). Pierwszym zadaniem uczestników jest sprawne pokonanie trasy. Drugim
identyfikacja wybranych grup roślin lub zwierząt.
Dla wykonania pierwszego z tych zadań drużyna wybiera osobę, która pełni rolę Przewodnika
wyznaczającego trasę i kontrolującego przebieg marszu. Osoba ta może być liderem drużyny.
Jednocześnie drużyna prowadzi badania przyrodnicze w podziale na 3 podzespoły: a) badaczy roślin
i grzybów; b) badaczy bezkręgowców; c) badaczy ptaków i ssaków. Poszczególne podzespoły
wyznaczają spośród siebie: Lidera podzespołu (dba o podział pracy i sprawność jej realizacji) oraz
Pisarza (zanotuje wyniki pracy w załączonym arkuszu wyników).
Wszyscy członkowie podzespołu są Reporterami gazety „Misja Przyr(g)oda”.
Postawienie problemu badawczego i celów projektu
Przypomnij, że gazeta „Misja Przyr(g)oda” powierzyła im funkcję korespondentów terenowych. Powiedz, że
dziś będą szukać jego ukrytych skarbów, czyli tych walorów …………. Parku Narodowego, które stanowią
o jego wyjątkowości, a wszystko to pięknie opiszą na Facebooku i oddadzą do dyspozycji redaktorów gazety.
Ale jakie to skarby mają opisywać ?
Nawiązując do zajęć poprzedzających wyjazd do …………………. Parku Narodowego, porozmawiaj
z uczniami o głównym celu, dla którego został on utworzony, czyli o ochronie przyrody. Zwróć uwagę,
że parki narodowe powołuje się, by chronić te szczególne miejsca, gdzie nagromadziło się wiele
rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Zwróć uwagę, że obok dzikich ostępów może tu być też
wiele cennych zbiorowisk roślin i zwierząt ukształtowanych przez człowieka. Spotkamy różne rodzaje
lasów: grądy, buczyny i jaworzyny, bory i łągi nadrzeczne, ale też bogate kośne łąki lub pastwiska.
Czasem też kolorowe murawy naskalne, lub górskie polany. Parki narodowe tworzymy, by ochronić tę
wyjątkową mozaikę (czyli bioróżnorodność – patrz załącznik nr 7) i udostępnić ją zwiedzającym.
No dobrze, ale CO KONKRETNIE CHRONI ………………………… PARK NARODOWY? Tego właśnie mamy
się dowiedzieć i opisać dla świata!
Na trasie rajdu prowadzić będziemy więc obserwacje przyrodnicze. Napotkamy tam wiele różnych
roślin, grzybów i zwierząt. Prawdziwe mrowie. Małych i dużych, cichych i hałaśliwych, kolorowych
i szarych, drapieżnych i łagodnych. Niezwykła różnorodność form i sposobów życia. Kłopot w tym, że
nie wiadomo jak się one wszystkie nazywają. Idziesz, widzisz, ale nie wiesz. Myślisz: ghrul jakiś! A tu
nie! Mysikrólik albo poziewnik. Prawdziwe nieszczęście ile ich tu jest. Ale nic to. Już my je
przepytamy. Dowiemy się, jak się które z nich nazywa. Nie będzie łatwo, ale damy radę. Poznamy
i opiszemy. W końcu po to nas tu przysłano… Postaramy się zachęcić naszych czytelników do
spojrzenia na …………………. Park Narodowy innym okiem!
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Przedmiot zajęć, ich cele operacyjne
Jeśli chcemy sprostać powyższemu zadaniu musimy zebrać sporo informacji szczegółowych
o miejscowych roślinach i zwierzętach. Dlatego:
a) Zbadamy i spiszemy napotkane rośliny i grzyby.
b) Zbadamy i spiszemy napotkane drobne zwierzęta (bezkręgowce).
c) Zbadamy i spiszemy napotkane kręgowce.
d) Zobaczymy jak są liczni i na jakie się dzielą rodziny, rodzaje i gatunki.
e) Opisując nasze odkrycia dla gazety „Misja Przyr(g)oda” postaramy się zachęcić naszych
czytelników do spojrzenia innym okiem na miejscową florę i faunę.
Badania terenowe:
Zadanie 1: Dokumentujemy rośliny i grzyby napotkane na trasie (załącznik nr 3)
a) Gdy spotkacie jakąś roślinkę, pytacie: Kto ty jesteś?
Ona na to piśnie: Jestem niezapominajka. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej…
… stop, to jest żart oczywiście. Niezapominajka ani bodziszek nie umieją wam
odpowiedzieć. Dlatego musicie sami sprawdzić jak się nazywają. Posłużą do tego atlasy
roślin lub grzybów oraz załączona karta pracy.
b) Zidentyfikujcie wszystkie rośliny i grzyby, których cechy na to pozwalają. Najbardziej
pomocne w rozpoznawaniu roślin są ich kwiaty – bez kwiatów większość roślin jest trudna do
oznaczenia nawet dla specjalistów. Posłużcie się atlasem roślin lub grzybów. Wytsraczy, jeśli
oznaczycie ich nazwę rodzajową (jak np. macierzanka, bodziszek, czy niezapominajka).
c) Udokumentujcie każdy z kwitnących gatunków, który napotkacie rysunkiem lub fotografią –
nawet wtedy, gdy nie wiecie jak się nazywa.
d) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi
punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).
Zadanie 2: Dokumentujemy drobne zwierzęta napotkane na trasie (załącznik nr 4)
a) Gdy spotkacie jakiegoś zwierza bezkręgowego, pytacie: Kto ty jesteś?
On na to piśnie: Jestem biedronka. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
… stop, to jest żart oczywiście. Biedronka ani winniczek nie umieją wam odpowiedzieć. Dlatego
musicie sami sprawdzić jak się nazywają. Posłużą do tego atlasy zwierząt i karty pracy.
Skorzystaj z nich by określić nazwy zwierząt bezkręgowych dostrzeżonych w czasie wędrówki.
b) Zidentyfikujcie wszystkie zwierzęta bezkręgowe. Bezkręgowców jest jednak bez liku. Dlatego
tak trudno jest je oznaczyć. Dlatego już lista samych tylko głównych grup systematycznych
(wskazanych w karcie pracy) będzie bardzo długa. Jeśli potraficie, oznaczcie nazwę rodzajową
spotkanego bezkręgowca (jak np. biedronka, motyl-rusałka, czy wij). Swoje obserwacje
zanotujcie w karcie pracy.
c) Udokumentujcie każdy gatunek, który napotkacie rysunkiem lub fotografią, nawet wtedy,
gdy nie wiecie jak się nazywa.
d) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi
punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).
Zadanie 3: Dokumentujemy kręgowce napotkane na trasie (załącznik nr 5)
a) Gdy spotkacie jakiegoś zwierza, pytacie: Kto ty jesteś?
On na to piśnie: Jestem pliszka. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
… stop, to jest żart oczywiście. Pliszka ani lis nie umieją wam odpowiedzieć. Dlatego
musicie sami sprawdzić jak się nazywają. Posłużą do tego atlasy zwierząt i karty pracy.
Skorzystaj z nich by określić nazwy kręgowców dostrzeżonych w czasie wędrówki.
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b) Zidentyfikujcie wszystkie napotkane kręgowce (załączniki 5A i E). Kręgowców nie ma aż tyle co
owadów oraz prowadzą bardzo skryty tryb życia. Dlatego tak trudno jest je dostrzec i opisać. Ale
już lista samych tylko głównych grup płazów, gadów, ptaków i ssaków będzie ciekawa. Jeśli
potraficie, oznaczcie nazwę rodzajową dostrzeżonego zwierzęcia (jak np. pliszka czy orzesznica).
c) Udokumentujcie każdy gatunek, który napotkacie rysunkiem lub fotografią, nawet wtedy,
gdy nie wiesz jak się nazywa.
d) Jednak najczęściej o obecności ptaków będą świadczyć ich głosy. Ptaki pięknie śpiewają. Dlatego
policzcie ile rodzajów ptasich głosów da się wyróżnić (załącznik 5B). Opiszcie te głosy wyrazem
dźwiękonaśladowczym, np. kruk, kruk, albo iijaaa, iijaaa. Wynik zapiszcie w tabeli karty pracy.
e) Obecność ssaków także nie jest łatwa do stwierdzenia. Tym bardziej, że rzadko się odzywają.
Jednak często można obserwować ślady ich obecności (załącznik 5D) w postaci:
 Tropów, np. odciśniętych w mokrym podłożu;
 Żerów, np. buchtowiska dzików, czy zgryzy bobrów;
 Konstrukcji, np. tamy, zalewiska, czy nory bobrów;
 Odchodów.
Opiszcie te ślady, nawet wtedy, gdy nie wiecie jak się nazywa dane zwierzę. Każde znalezisko,
które napotkacie udokumentujcie rysunkiem lub fotografią.
f) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi
punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).
Opracowanie wyników
1. Podsumujcie zebrane wyniki.
a) Podliczcie, ile rozpoznacie rodzajów lub gatunków (czyli roślin, które mają ten sam pokrój,
barwę kwiatów, kształt liści lub zwierząt, które mają ten sam kształt i kolor).
b) Przygotujcie zebrane fotografie do prezentacji.
c) Opiszcie rozmieszczenie roślin, grzybów i zwierząt na trasie rajdu.
d) Opiszcie wybrany gatunek / rodzaj – roślinę, bezkręgowca, ptaka lub ssaka, które się nam
najbardziej podobały (załącznik nr 6).
2. Przygotujcie prezentację wyników i wniosków
Przygotujcie prezentację wyników i wnioski jakie płyną z Waszych badań. Możecie zastosować
dowolną formę prezentacji: plakat; prezentację multimedialną; pracę plastyczną; inscenizację;
itp.
Prezentacja i dyskusja wyników i wniosków (16.00 – 17.00)
1. Prezentujcie wyniki badań i wnioski zeń płynące na forum całej grupy i wobec zaproszonych gości
(nauczyciele, pracownicy parku). W dyskusji koncentrujemy uwagę uczniów na zagadnieniu
bioróżnorodności i bogactwie przyrodniczym parku.
2. Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytanie kluczowe:
Co konkretnie chroni ………………………… Park Narodowy?
3. Umawiamy się na publikacje zebranych informacji na fejsie.
4. Potem fiesta. Trzeba uczcić sukces grupy…
5. Umawiamy się na następny dzień.
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:
Załącznik nr 1

Lp.

Opis przykładowego przebiegu trasy „biegu na orientację” – opisana trasa ma ok. 5,5 km
Opis punktu
etapowego

Dystans do
następnego
punktu
etapowego
(w metrach)
120 m

Azymut
kierujący do
następnego
punktu
etapowego
198

Lp.

Opis punktu
etapowego

11

Suchy świerk przy
drodze
Palik za kładką na
rzece; Uwaga:
BOBRY !
Źródło przy ścieżce

1

Maszt przed
Muzeum - START

2

Modrzew na
środku łąki

90 m

190

12

3

Olchy za drogą

300 m

13

4

Willa „Olszówka”

250 m

190
drogą w
prawo
185
drogą
asfaltową

5

Słup elektryczny
przy kiosku

165 m

284

15

6

Drzewo ze znakiem 610 m
szlaku żółtego

7

Potrójny jawor pod 100 m
skałą

274
za znakami
żółtego
szlaku
300

8

Skała za mostkiem

185 m

9

Dwa graby u
wylotu Wąwozu

10

Słupek z tablicą
informacyjną

14

Dystans do
następnego
punktu
etapowego
(w metrach)
240 m

Azymut
kierujący do
następnego
punktu
etapowego
322

170 m

350

165 m

320

Skrzyżowanie szlaku 140 m
zielonego i żółtego
Dokładnie
wyznaczyć azymut!
Buk ponad
130 m
wąwozem

110
za znakami
szlaku
zielonego
60

16

Gruby buk po
prawej stronie

130 m

40

17

Buk po prawej
stronie

85 m

50

300

18

Sosna na skraju
parkingu

340 m

122

280 m

310

19

Słup elektryczny

400 m

140

190 m

310

20

Buk przy DW
„Smrek” - META

0

0
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Załącznik nr 2

Opis trasy „rajdu terenowego” może mieć następująca formę:
1. Ze skweru między budynkami Ośrodka Edukacyjnego idziecie za znakami szlaku
turystycznego czarnego w kierunku południowym.
Po przejściu ok. 700 m znajdujecie miejsce gdzie szlak czarny spotyka się z żółtym.
Tu w promieniu ok. 20 m znajdziecie pierwszą skrytkę (zieloną), a w niej Wasze
pierwsze zadanie.
2. Ze miejsca spotkania szlaków czarnego i żółtego idziecie dalej za znakami szlaku
turystycznego czarnego w kierunku południowo-wschodnim i dalej jak szlak
prowadzi.
Po przejściu ok. 1.800 m znajdujecie miejsce gdzie szlak czarny się kończy. Stoi tu
w lesie domek ze spadzistym dachem.
Tu w promieniu ok. 20 m znajdziecie drugą skrytkę (czerwoną), a w niej Wasze drugie
i trzecie zadanie.
(…..)
6. Z miejsca spotkania szlaków czarnego i niebieskiego idziecie dalej za znakami szlaku
turystycznego niebieskiego w kierunku południowo-wschodnim i dalej jak szlak
prowadzi.
Po przejściu szlakiem zielonym ok. 1250 m napotykamy Dom Wycieczkowy.
Tu kończymy wyprawę.
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Załącznik nr 3

Karta pracy badaczy roślin i grzybów
Dokumentujemy rośliny i grzyby napotkane na trasie
a) Gdy spotkacie jakąś roślinkę lub grzybka, pytacie: Kto ty jesteś?
Ona na to piśnie: Jestem niezapominajka. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej…
… stop, to jest żart oczywiście. Niezapominajka ani bodziszek nie umieją wam
odpowiedzieć. Dlatego musicie sami sprawdzić jak się nazywają. Posłużą do tego atlasy
roślin i grzybów oraz załączona karta pracy.
b) Zidentyfikujcie wszystkie rośliny i grzyby, których cechy na to pozwalają. Najbardziej
pomocne w rozpoznawaniu roślin są ich kwiaty – bez kwiatów większość roślin jest trudna do
oznaczenia nawet dla specjalistów. Posłużcie się kartą pracy i atlasem roślin lub grzybów.
Oznaczcie ich nazwę rodzajową (jak np. macierzanka, bodziszek, czy niezapominajka).
c) Udokumentujcie każdy z kwitnących gatunków, który napotkacie, rysunkiem lub fotografią,
zwłaszcza wtedy, gdy nie wiecie jak się nazywa.
d) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Nazwijcie rodzaj środowiska (las, łąka, brzeg rzeki
itp.), wskażcie też, między którymi punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).
e) Jeśli zabraknie wam miejsca w arkuszu, możecie robić notatki na odwrocie kartki.
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GRZYBY
I ROŚLINY
ZARODNIKOWE
A. A.GRZYBY
I ROŚLINY
ZARODNIKOWE
Grupa
roślin
Grupa
roślin

Nazwa
Nazwa

Grzyby
Grzyby

…………………………………….…
1. 1.…………………………………….…

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

…………………………………….…
2. 2.…………………………………….…
…………………………………….…
3. 3.…………………………………….…
…………………………………….…
4. 4.…………………………………….…

Porosty
Porosty

…………………………………….…
5. 5.…………………………………….…
…………………………………….…
6. 6.…………………………………….…
…………………………………….…
7. 7.…………………………………….…

Wątrobowce
Wątrobowce

…………………………………….…
8. 8.…………………………………….…
…………………………………….…
9. 9.…………………………………….…
…………………………………….…
10.10.
…………………………………….…
…………………………………….…
11.11.
…………………………………….…

Mchy
Mchy

…………………………………….…
12.12.
…………………………………….…
…………………………………….…
13.13.
…………………………………….…
…………………………………….…
14.14.
…………………………………….…

Widłaki
Widłaki

…………………………………….…
15.15.
…………………………………….…
…………………………………….…
16.16.
…………………………………….…
…………………………………….…
17.17.
…………………………………….…
…………………………………….…
18.18.
…………………………………….…

Paprocie
Paprocie

…………………………………….…
19.19.
…………………………………….…
…………………………………….…
20.20.
…………………………………….…
…………………………………….…
21.21.
…………………………………….…
…………………………………….…
22.22.
…………………………………….…

Skrzypy
Skrzypy

…………………………………….…
23.23.
…………………………………….…
…………………………………….…
24.24.
…………………………………….…
…………………………………….…
25.25.
…………………………………….…
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A.DRZEWA
GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
DRZEWA
B. B.
NazwaGrupa roślin
Nazwa

Nazwa

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja odkrycia, np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

1. …………………………………….…

Grzyby

2. …………………………………….…
Dąb…………………………………….…
26.26.
Dąb3.
4. …………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…
27.27.
BukBuk
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
28.28.
LipaLipa
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…
Jawor
29.29.
Jawor
12. …………………………………….…

Mchy

13. …………………………………….…
14. …………………………………….…
Klon
30.30.
Klon
15. …………………………………….…

Widłaki

16. …………………………………….…
17.
…………………………………….…
Grab
31.31.
Grab
18. …………………………………….…

Paprocie

Olsza
32.32.
Olsza
19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
Sosna
33.33.
Sosna
21. …………………………………….…

Skrzypy

22. …………………………………….…
Świerk
34.34.
Świerk
23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25.
…………………………………….…
Jodła
35.35.
Jodła

inne
inne

…………………………………
36.36.
…………………………………

inne
inne

…………………………………
37.37.
…………………………………

inne
inne

…………………………………
38.38.
…………………………………

inne
inne

……………………..…………
39.39.
……………………..…………
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A.KRZEWY
GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
KRZEWY
C. C.
NazwaGrupa roślin
Nazwa

Nazwa

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np. las/łąka/inne…
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
Numery
stacji
trasytrasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

1. …………………………………….…

Grzyby

2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
Leszczyna
40.40.
Leszczyna
4.
…………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
Kruszyna
41.41.
Kruszyna
7. …………………………………….…
8. …………………………………….…

Wątrobowce

9. …………………………………….…
10.
…………………………………….…
Dereń
42.42.
Dereń
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
czarny
43.43.
BezBez
czarny
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
Głóg
44.44.
Głóg
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…

Skrzypy

Paprocie

18.
…………………………………….…
Porzeczka
czarna
45.45.
Porzeczka
czarna

inne
inne

……………………………
46.46.
……………………………

inne
inne

……………………………
47.47.
……………………………

inne
inne

……………………………
20.
…………………………………….…
48.48.
……………………………

inne
inne

……………………………
49.49.
……………………………

inne
inne

……………………………
50.50.
……………………………

inne
inne

22.
…………………………………….…
……………………………
51.51.
……………………………

inne
inne

……………………………
52.52.
……………………………

inne
inne

……………………………
53.53.
……………………………

inne
inne

……………………………
54.54.
……………………………

inne
inne

……………………………
55.55.
……………………………

19. …………………………………….…

21. …………………………………….…

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…
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Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.

11 119

11 I Strona

MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: 2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

GRZYBY
I ZIELNE
ROŚLINY
ZARODNIKOWE
D.ROŚLINY
ROŚLINY
– LEŚNE
I BOROWE
D.A.
ZIELNE
– LEŚNE
I BOROWE
Nazwa Grupa roślin
Nazwa

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

Porosty

Poziomka
56.56.Poziomka
5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Marzanka
57.57.Marzanka

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…
15. …………………………………….…

Widłaki

Szczawik
58.58.Szczawik

16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Kopytnik
59.59.Kopytnik

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

Skrzypy

Dzwonek
60.60.Dzwonek
23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

Szczyr
61.61.Szczyr

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.

9
1212

12 I Strona

MODUŁ
2: 2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

62.62.Czyściec
Czyściec

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
63.63.Świerząbek
Świerząbek
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Widłaki

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

64.64.Podagrycznik
Podagrycznik
15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

65.65.Barwinek
pospolity
Barwinek
pospolity

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…

66.66.Konwalijka
dwulistna
Konwalijka
dwulistna
22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

67.67.Borówka
czarna
Borówka
czarna

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.

13139

13 I Strona

MODUŁ
2:2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…
68.
68.Wrzos
Wrzos

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…
8. …………………………………….…

Wątrobowce

69.
69.Jastrzębiec
Jastrzębiec

9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
70.
70.Niecierpek
Niecierpek
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…
71.
71.Kostrzewa
Kostrzewa

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…
72.
72.Kosmatka
Kosmatka

inne
inne

Skrzypy

inne
inne
inne
inne
inne
inne

73.
73.………………………………
………………………………
23. …………………………………….…
74.
74.………………………………
………………………………
24. …………………………………….…
75.
75.………………………………
………………………………
25. …………………………………….…
76.
76.………………………………
………………………………

inne
inne

77.
77.………………………………
………………………………

inne
inne

78.
78.………………………………
………………………………

inne
inne

79.
79.………………………………
………………………………

inne
inne

80.
80.………………………………
………………………………

inne
inne

81.
81.………………………………
………………………………
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.

14149

14 I Strona

MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
ROŚLINY
ZIELNE
– ŁĄKOWE
E. E.ROŚLINY
ZIELNE
– ŁĄKOWE
Grupa roślin
Nazwa
Nazwa
Nazwa

Grzyby

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np. las/łąka/inne…
Foto
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
1. …………………………………….…
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…

Rajgras
6. …………………………………….…
82.82.Rajgras
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Kupkówka
83.83.Kupkówka

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
16. …………………………………….…

Kostrzewa
84.84.Kostrzewa

17. …………………………………….…

Inne
trawy
Inne
trawy

……………………………
85.85.……………………………

Inne
trawy
Inne
trawy

……………………………
86.86.……………………………

Inne
trawy
Inne
trawy

……………………………
87.87.……………………………

18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
Sitowie
88.88.Sitowie
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

Jaskier
89.89.Jaskier

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.

9
1515

15 I Strona

MODUŁ
MODUŁ2:2:Bioróżnorodność
Bioróżnorodność– –Wielka
Wielkawyprawa
wyprawawwposzukiwaniu
poszukiwaniuskarbów
skarbówprzyrody
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…

90.
90.Koniczyna
Koniczyna

4. …………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
91.
91.Świerzbnica
Świerzbnica
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…

92.
92.Kozibród
Kozibród

18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…

93.
93.Bodziszek
Bodziszek

22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

94.
94.Chaber
Chaber

Projekt
Projekt„Misja
„MisjaPrzyroda-Zielone
Przyroda-ZieloneSzkoły
SzkoływwParkach
ParkachNarodowych”
Narodowych”korzysta
korzystaz dofinansowania
z dofinansowania
pochodzącego
pochodzącegoz Islandii,
z Islandii,Lichtensteinu
Lichtensteinui Norwegii
i Norwegiiwwramach
ramachfunduszy
funduszyEOG.
EOG.

1616
9

16 I Strona

MODUŁ
MODUŁ2:2:Bioróżnorodność
Bioróżnorodność– –Wielka
Wielkawyprawa
wyprawawwposzukiwaniu
poszukiwaniuskarbów
skarbówprzyrody
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

95.
95.Barszcz
Barszcz

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
96.
96.Krwawmik
Krwawmik
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
97.
97.Przywrotnik
Przywrotnik
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…

98.
98.Knieć
Knieć

21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

99.
99.Szczaw
Szczaw

Projekt
Projekt„Misja
„MisjaPrzyroda-Zielone
Przyroda-ZieloneSzkoły
SzkoływwParkach
ParkachNarodowych”
Narodowych”korzysta
korzystaz dofinansowania
z dofinansowania
pochodzącego
pochodzącegoz Islandii,
z Islandii,Lichtensteinu
Lichtensteinui Norwegii
i Norwegiiwwramach
ramachfunduszy
funduszyEOG.
EOG.

1717
9

17 I Strona

MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: 2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

100.
Ostrożeń
100.
Ostrożeń

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…

101.
Przytulia
101.
Przytulia
11. …………………………………….…

inne
inne

102.
………………………………
102.
………………………………

inne
inne

103.
………………………………
103.
………………………………
12. …………………………………….…

Mchy

inne
inne
inne
inne
inne
inne

Widłaki

inne
inne
inne
inne
inne
inne
inne
inne
inne
inne

104.
………………………………
104.
………………………………
13. …………………………………….…
105.
………………………………
105.
………………………………
14. …………………………………….…
106.
………………………………
106.
………………………………
15. …………………………………….…
107.
………………………………
107.
………………………………
16. …………………………………….…
108.
………………………………
108.
………………………………
17. …………………………………….…
109.
………………………………
109.
………………………………
110.
………………………………
110.
………………………………
18. …………………………………….…
111.
………………………………
111.
………………………………

19. …………………………………….…
112.
………………………………
112.
………………………………

inne
inne

113.
………………………………
113.
………………………………

inne
inne

114.
………………………………
114.
………………………………

inne
inne

21. …………………………………….…
115.
………………………………
115.
………………………………

inne
inne

116.
………………………………
116.
………………………………
22. …………………………………….…

Paprocie

inne
inne

20. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.

1818
9

18 I Strona

MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: 2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A.ROŚLINY
GRZYBYZIELNE
IZIELNE
ROŚLINY
ZARODNIKOWE
ROŚLINY
– WILGOCIOLUBNE
F. F.
– WILGOCIOLUBNE
Nazwa Grupa roślin
Nazwa

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja odkrycia, np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

Porosty

117.
sitowie
117.
sitowie
5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

118.
118.
SitSit

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…
15. …………………………………….…

Widłaki

119.
Wiązówka
119.
Wiązówka

16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…

120.
Lepiężnik
120.
Lepiężnik

20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…

121.
Żywokost
121.
Żywokost
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

122.
Chmiel
122.
Chmiel
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.

19199

19 I Strona

MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…
123.
Psianka
123.
Psianka

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…

124.
Jaskier
124.
Jaskier

10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Widłaki

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

125.
Świerząbek
125.
Świerząbek
15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…

inne
inne
inne
inne

126.
Knieć
126.
Knieć

127.
………………………………
127.
………………………………
20. …………………………………….…
128.
………………………………
128.
………………………………

21. …………………………………….…

129.
………………………………
129.
………………………………

inne
inne

130.
………………………………
130.
………………………………
22. …………………………………….…

inne
inne

131.
………………………………
131.
………………………………

inne
inne

132.
………………………………
132.
………………………………

inne
inne

133.
………………………………
133.
………………………………

Skrzypy

inne
inne

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.

9
2020

20 I Strona

MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody

GRZYBY
I ZIELNE
ROŚLINY
ZARODNIKOWE
G.ROŚLINY
ROŚLINY
– WODNE
G.A.
ZIELNE
– WODNE
Nazwa Grupa roślin
Nazwa

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

134.
Trzcina
134.
Trzcina

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
135.
Manna
135.
Manna
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…
15. …………………………………….…

Widłaki

136.
Tatarak
136.
Tatarak

16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
137.
Pałka
137.
Pałka
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

138.
Kosaciec
138.
Kosaciec

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

139.
Grążel
139.
Grążel

140.
Grzybień
140.
Grzybień
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
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MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: 2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…

141.
Wywłócznik
141.
Wywłócznik
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…

142.
Przetacznik
142.
Przetacznik

7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

143.
Potocznik
143.
Potocznik

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…

144.
Osoka
144.
Osoka
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
145.
Jaskier
wodny
145.
Jaskier
wodny
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

146.
Rdestnica
146.
Rdestnica

Skrzypy

inne
inne
inne
inne

23. …………………………………….…
147.
………………………………
147.
………………………………
24. …………………………………….…
148.
………………………………
148.
………………………………

inne
inne

25. …………………………………….…
149.
………………………………
149.
………………………………

inne
inne

150.
………………………………
150.
………………………………

inne
inne

151.
………………………………
151.
………………………………

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.

9
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Załącznik nr 4

Karta pracy badaczy bezkręgowców
Dokumentujemy drobne zwierzęta napotkane na trasie
a) Gdy spotkacie jakiegoś zwierza bezkręgowego, pytacie: Kto ty jesteś?
On na to piśnie: Jestem biedronka. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
… stop, to jest żart oczywiście. Biedronka ani winniczek nie umieją wam odpowiedzieć.
Dlatego musicie sami sprawdzić jak się nazywają. Posłużą do tego atlasy zwierząt i karty
pracy. Skorzystaj z nich by określić nazwy zwierząt bezkręgowych dostrzeżonych w czasie
wędrówki.
b) Zidentyfikujcie wszystkie zwierzęta bezkręgowe. Bezkręgowców jest jednak bez liku. Dlatego
tak trudno jest je oznaczyć. Dlatego już lista samych tylko głównych grup systematycznych
(wskazanych w karcie pracy) będzie bardzo długa. Jeśli potraficie, oznaczcie nazwę rodzajową
spotkanego bezkręgowca (jak np. biedronka, motyl-rusałka, czy wij). Swoje obserwacje
zanotujcie w karcie pracy.
c) Udokumentujcie każdy gatunek, który napotkacie rysunkiem lub fotografią, zwłaszcza wtedy,
gdy nie wiecie jak się nazywa.
d) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi
punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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A. BEZKRĘGOWCE

Opis napotkanych rodzajów zwierząt /
Lokalizacja odkrycia

Foto
(TAK/NIE)

Ważki

Pszczoły i osy

Trzmiele

Mrówki

Muchy, gzy i
komary

Chrząszcze

Motyle
dzienne

Ćmy

Nazwa zwierzęcia

Data obserwacji: …………………………………….………

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Dżdżownice

Ślimaki

Pajęczaki

Wije

Pasikoniki
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…………………..
Liczba napotkanych gatunków
(rodzajów)
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.

Dokumentujemy kręgowce napotkane na trasie
a) Gdy spotkacie jakiegoś zwierza, pytacie: Kto ty jesteś?
On na to piśnie: Jestem pliszka. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
… stop, to jest żart oczywiście. Pliszka ani lis nie umieją wam odpowiedzieć. Dlatego musicie sami sprawdzić jak się nazywają. Posłużą do tego
atlasy zwierząt i karty pracy. Skorzystaj z nich by określić nazwy płazów, gadów, ptaków i ssaków dostrzeżonych w czasie wędrówki.
b) Zidentyfikujcie wszystkie napotkane płazy, gady, ssaki i ptaki. Kręgowców nie ma aż tyle co owadów oraz prowadzą bardzo skryty tryb życia.
Dlatego tak trudno jest je dostrzec i opisać. Ale już lista samych tylko głównych grup ptaków i ssaków będzie ciekawa. Jeśli potraficie, oznaczcie
nazwę rodzajową dostrzeżonego zwierzęcia (jak np. pliszka czy orzesznica).
c) Udokumentujcie każdy gatunek, który napotkacie rysunkiem lub fotografią, nawet wtedy, gdy nie wiesz jak się nazywa.
d) Jednak najczęściej o obecności ptaków będą świadczyć ich głosy. Ptaki pięknie śpiewają. Dlatego policzcie ile rodzajów ptasich głosów da się
wyróżnić. Opiszcie te głosy wyrazem dźwiękonaśladowczym, np. kruk, kruk, albo iijaaa, iijaaa. Wynik zapiszcie w tabeli karty pracy.
e) Obecność ssaków także nie jest łatwa do stwierdzenia. Tym bardziej, że rzadko się odzywają. Jednak często można obserwować ślady ich obecności
w postaci:

Tropów, np. odciśniętych w mokrym podłożu;

Żerów, np. buchtowiska dzików, czy zgryzy bobrów;

Konstrukcji, np. tamy, zalewiska, czy nory bobrów;

Odchodów.
Opiszcie te ślady, nawet wtedy, gdy nie wiecie jak się nazywa dane zwierzę. Każde znalezisko, które napotkacie udokumentujcie rysunkiem lub fotografią.
f) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).

Karta pracy badaczy kręgowców

Załącznik nr 5
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ropucha szara

grzebiuszka ziemna

kumak nizinny

salamandra

traszka zwyczajna

traszka
grzebieniasta

27

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. rzeka/jezioro/łąka/inne…
Numery stacji trasy
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Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.

Nazwa

A. PŁAZY I GADY
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żółw błotny

rzekotka drzewna

żaba wodna

żaba moczarowa

żaba trawna

ropucha zielona
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żmija zygzakowata

zaskroniec
zwyczajny

padalec zwyczajny

jaszczurka zwinka
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Sowy
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30

Data obserwacji: …………………………………….………
Foto
Opis napotkanych rodzajów zwierząt / Lokalizacja odkrycia
(TAK/NIE)
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Grupy systematyczne

B. PTAKI

krogulce,
myszołowy,
jastrzębie

kruk, sójka,
sroka

bociany,
czaple

gęsi,
kaczki,
łabędzie

mewy i
rybitwy

siewkowe:
rycyki, bekasy

Dzięcioły

kosy,
drozdy,
rudziki

Sikory

zięby,
czyżyki,
gile

31 I Strona

31

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.

MODUŁ 2: Bioróżnorodność – Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody

Pokrzewki

Muchołówki

Strzyżyk

Kowaliki i
pełzacze

Inne

Inne

Inne

Jakie?

Jakie?

Jakie?
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16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

Miejsce na trasie

33

Opis środowiska z którego głos dochodził,
np. las, łąka, zarośla,

Data obserwacji: …………………………………….………
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funduszy EOG.

Liczba ptasich głosów dających się wyróżnić

Opis śpiewu ptaka, wyrażony wyrazem dźwiękonaśladowczym, np. kruk, kruk,
albo iijaaa, iijaaa.

C. GŁOSY PTAKÓW
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

34

Data obserwacji: …………………………………….………
Miejsce obserwacji na trasie
Opis środowiska, np. las, łąka,
zarośla,
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funduszy EOG.

Liczba zaobserwowanych ssaków

Nazwa rodzajowa danego ssaka

D. ZAOBSERWOWANE GATUNKI SSAKÓW
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5. Inne

4. Odchody

Miejsce obserwacji na trasie

35

Data obserwacji: …………………………………….………
Opis obserwowanego zjawiska
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3. Konstrukcje, np. tamy, zalewiska, czy nory
bobrów

2. Żery, np. buchtowiska dzików, czy zgryzy
bobrów;

Lp.
Rodzaj zostawionych śladów
1. Tropy, np. odciśnięte w mokrym podłożu

E. ZAOBSERWOWANE ŚLADY SSAKÓW
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Załącznik nr 6

Nasza wyjątkowa roślina, grzyb lub zwierzę

Które zwierzę lub roślina Was zaskoczyło, zadziwiło, najbardziej się spodobało „w żywej naturze w ramce”?
Spróbujcie ją naszkicować i uzasadnić swój wybór.
Miejsce na szkic:

Dlaczego wybraliśmy ten organizm?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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 Informacje do wykorzystania przez prowadzących zajęcia:
Załącznik nr 7

Różnorodność biologiczna:

Różnorodność biologiczna oznacza bogactwo i rozmaitość form życia. Może być ona analizowana na
różnych poziomach: wewnątrzgatunkowej zmienności genetycznej, bogactwa gatunkowego oraz
zróżnicowania ekosystemów. Najczęściej mówiąc bioróżnorodność (choć poprawnie byłoby mówić
różnorodność biotyczna) mamy na myśli bogactwo gatunków zamieszkujących kulę ziemską.
W Polsce znanych jest ok. 50 tys. gatunków organizmów, z czego największą grupę stanowią
stawonogi (ok. 60%), następnie rośliny (ok. 16 %), oraz grzyby (ok. 10 %).
Ocena różnorodności biologicznej jest stosunkowo trudna. Pamiętać należy, że uproszeniem jest
stosowanie jako miary bioróżnorodności tylko liczby gatunków. Aby w pełni ją ocenić należy zwrócić
uwagę na naturalność ekosystemów, oraz rzadkość i unikatowość gatunków (endemity i relikty).
Przeprowadzając zajęcia z uczniami, należy zwrócić ich uwagę, że oprócz liczby znalezionych
gatunków ważnym wskaźnikiem oceny różnorodności biologicznej jest wyjątkowość tych gatunków
np. występujących tylko w tym miejscu na świecie (endemity).
Ochrona różnorodności biologicznej stanowi ważne zadanie dla współczesnego świata. Motywy
jakimi kierują się ludzie są różne, począwszy od względów czysto utylitarnych (potencjalne źródło
żywności, surowców, leków), poprzez względy ekologiczne („różnorodność rodzi stabilność”, różne
funkcje gatunków w ekosystemie) i naukowe, a na względach etycznych (odpowiedzialność za inne
organizmy) i estetycznych kończąc.
Więcej o różnorodności biologicznej:
Według Konwencji: „różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów
występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach
ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami
oraz różnorodności ekosystemów”.
Inną równie znaną definicją jest zaproponowana przez Wilsona (1992) w dziele „Diversity of life” –
„…jest to zróżnicowanie organizmów rozpatrywane na wszystkich poziomach organizacji przyrody,
od odmian genetycznych w obrębie gatunku, poprzez rodzaje, rodziny i jeszcze większe jednostki
systematyczne, a także rozmaitość ekosystemów – zarówno zespołów organizmów żyjących
w określonych siedliskach, jak i samych warunków fizycznych, w których żyją”.
Krajowa Strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej mówi, że:
„różnorodność biologiczna oznacza zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli genowej)
wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową (skład gatunków) oraz ponadgatunkową
(różnorodność ekosystemów i krajobrazów).
W poszukiwaniu wzorców różnorodności biologicznej wyróżniono:
Gradient geograficzny. Różnorodność wykazuje wysokie wartości w okolicach równika, maleje ona
stopniowo wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, zarówno na północ, jak i na południe
(Pianka 1981).
Gradient środowiskowy. Różnorodność gatunkowa wzrasta wraz ze wzrostem zasobności siedliska
lub/oraz ze wzrostem heterogenności środowiska. Stwierdzono następujące prawidłowości: (a)
im bardziej zróżnicowane są warunki środowiskowe, tym większa jest liczba gatunków (występuje
więcej nisz); (b) im bardziej są wyrównane warunki środowiskowe, tym mniej występuje
gatunków, przy czym niektóre z nich osiągają wówczas dominację.
Polska w porównaniu do innych krajów kontynentu europejskiego wyróżnia się wysoką
różnorodnością biologiczną. Decydują o tym cechy klimatu przejściowego z wpływami mas powietrza
oceanicznego i kontynentalnego. Dogodne warunki położenia geograficznego, w centralnej części
kontynentu, równoleżnikowy układ krain geograficznych bez naturalnych barier na wschodzie
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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i zachodzie. Zróżnicowana budowa geologiczna, urozmaicona rzeźba terenu i układ hydrograficzny,
zmienność podłoża glebowego.
Na bogactwo przyrodnicze Polski mają także wpływ odmienne, w stosunku do krajów zachodniej
Europy, warunki rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego: nierównomierne uprzemysłowienie i
urbanizacja kraju, zachowane na znacznych obszarach tradycyjne rolnictwo oraz rozległe lasy.
Łączna liczba gatunków zarejestrowanych na obszarze Polski kształtuje się na poziomie 50 tysięcy,
w tym około 16 tysięcy gatunków roślin, grzybów i porostów oraz około 36 tysięcy zwierząt, wśród
których przeszło 26 tysięcy stanowią owady.
Charakterystyka poszukiwanych grup organizmów:

Różnorodność organizmów które mogą być odnalezione przez uczniów na powierzchni badawczej
może być wielka. Poniżej przedstawiono zestaw informacji o stosunkowo łatwych do odróżnienia.
grupach systematycznych, jakie najczęściej znajduje się w lesie.
Mchy: są to organizmy kojarzone przeważnie z wilgotnymi miejscami, rosną na drzewach,
kamieniach, w szczelinach skalnych.
Rośliny naczyniowe: rośliny, które posiadają wykształconą tkankę przewodzącą wodę tzw. tkankę
naczyniową. Do grupy tej należą m.in. paprocie, widłaki, rośliny nagonasienne (np. drzewa iglaste)
oraz rośliny okrytonasienne (np. drzewa liściaste, roślinność zielna).
Grzyby: jest to odrębna grupa organizmów w randze królestwa. Charakteryzuje się tym, że są to
organizmy cudzożywne, i jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny. Grzyby mają
także duże znaczenie przy rozkładzie celulozy. Te zdolności grzybów powodują, że zawarte np. w
obumarłych drzewach pierwiastki powracają do obiegu w przyrodzie i mogą być wbudowane
w kolejny organizm.
Porosty: jest to związek grzyba i glonu, które razem tworzą nierozerwalną całość. Są to organizmy
pionierskie porastające m.in. korę drzew, skały, glebę. Typ związku pomiędzy glonem i grzybem
z jakim mamy do czynienia u porostów nazywamy helotyzmem (specyficzny rodzaj symbiozy), tzn.
jeden gatunek (w tym przypadku grzyb) odnosi większe korzyści niż drugi (glon).
Ptaki: krajową awifaunę stanowi 450 gatunków ptaków, część z nich pojawia się w Polsce tylko
sporadycznie (gatunki zalatujące), część to gatunki przelotne (pojawiające się podczas wędrówek), a około
200 to gatunki lęgowe. Większość gatunków objętych jest ścisłą ochrona gatunkową. Charakterystycznymi
cechami ptaków są: skóra wytwarzająca pióra, przednie kończyny przekształcone w skrzydła, szczęki
okryte rogowym dziobem, lekki, mocny szkielet i czterodziałowe serce.
Ssaki: gromada ta obejmuje ponad 100 gatunków w Polsce. Charakterystycznymi cechami tej grupy
kręgowców są: występowanie gruczołów mlekowych u samic, obecność owłosienia oraz
stałocieplność.
Podstawowe grupy drobnych bezkręgowców, które można zaobserwować w trakcie ćwiczeń to:
Dżdżownice (np. dżdżownica ziemna), należące do pierścienic – wyróżniają się segmentowanym
i wydłużonym ciałem;
Ślimaki (należące do mięczaków) – ciało niesegmentowane, składające się z głowy, nogi, worka
trzewiowego i fałdu płaszczowego, większość posiada ochroną muszlę, ale spotykane są także ślimaki
bezmuszlowe (np. pomrowy)
Pająki, kosarze (należące do pajęczaków) – mają 6 par odnóży, w tym 4 pary odnóży krocznych,
a ciało podzielone jest na głowotułów (głowa zlewa się z tułowiem) i odwłok.
Wije (np. wij drewniak) – mają wyraźnie wyróżnioną głowę i wydłużony tułów, podzielonego na liczne
segmenty. Na segmentach znajdują się parzyste odnóża kroczne, ostatni segment pozbawiony jest
odnóży.
Owady: jest to bardzo liczna grupa organizmów (stanowią ok. 50% znanych gatunków występujących
w Polsce). Charakteryzują się tym, że ciało ich składa się z 3 odcinków: głowy, tułowia i odwłoka, oraz
posiadaniem 3 par odnóży. Owady są spośród wymienionych najbardziej zróżnicowaną i najliczniejszą
w gatunki grupą. Ciało składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Na tułowiu znajdują się 3
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pary odnóży oraz 2 pary skrzydeł. Obydwie pary skrzydeł rzadko są jednakowe, częściej mają różną
wielkość i strukturę. Chrząszcze mają skrzydła pierwszej pary silnie schitynizowane, tworzące twarde
pokrywy. U pluskwiaków pierwsza para skrzydeł tworzy półpokrywy, które w części nasadowej są
skórzaste, a na końcach błoniaste. U muchówek (np. much, komarów, meszek, gzów) pierwsza para
skrzydeł jest cienka i błoniasta, a druga jest zredukowana i występuje w postaci przezmianek (tworów
składających się z nasady, nóżki i główki). Błonkówki (np. pszczoły, osy, trzmiele, mrówki) mają za to
dwie pary błoniastych i przeźroczystych skrzydeł.
Załącznik nr 8
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Od mrówki do świerka różnorodność wielka
Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody
Wresja dla gimnazjów

 Wstęp:
Cele ogólne:
I. Poznamy bogactwo gatunkowe odwiedzanego parku narodowego oraz praktyczne znaczenie
pojęcia różnorodność przyrodnicza (bioróżnorodność);
II. Staniemy się bardziej ciekawi świata przyrody oraz wrażliwi na jego złożoność.
Cele szczegółowe:
1. Zbadamy i spiszemy napotkane rośliny i zwierzęta.
2. Zobaczymy jak są liczne i na jakie się dzielą rodziny, rodzaje i gatunki.
3. Opiszemy dla świata najciekawsze rośliny i zwierzęta danego parku.
4. Postaramy się zachęcić naszych czytelników do spojrzenia innym okiem na miejscową florę i faunę.
Realizowane elementy PP (ekstrakt z PP):
III etap edukacyjny/ geografia
 uczeń posługuje się w terenie planem, mapą (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty
geograficzne na mapie i w terenie).
III etap edukacyjny/ biologia
 uczeń posługuje się prostym kluczem do oznaczania organizmów;
 uczeń dokonuje obserwacji w terenie przedstawicieli pospolitych gatunków roślin i zwierząt.
Czas modułu:
6-7 godzin:
9.00-13.00 – wprowadzenie i zajęcia w terenie; 15.00-17.00 – opracowanie,
prezentacja wyników i podsumowanie zajęć.
Potrzebne pomoce i materiały:
Mapa; kompas namapowy; przeźroczyste pojemniki na owady ze szkłem powiększającym w dekielku;
klucze/ atlasy do oznaczania roślin i zwierząt; aparat fotograficzny i/lub telefon komórkowy z dostępem
do komputera (kabelek, Bluetooth); lupy; Lornetki; karty pracy; ołówek; 4 komputery nadające się do
udostępnienia uczestnikom.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

1

1 I Strona

MODUŁ 2: Bioróżnorodność – Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody

 Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:
Proponujemy organizację wyprawy w formie zmodyfikowanego biegu na orientację lub w formie
rajdu terenowego opartego o technikę znaną z podchodów. Obie formy wymagają przygotowań.
Obie mogą być zorganizowane ad hoc, bez nakładów infrastrukturalnych. Jednak do wielokrotnego
ich prowadzania pożyteczne jest stworzenie trwałych instalacji w terenie: oznakowanych numerami
punktów etapowych – dla biegu; oraz wygodnych i bezpiecznych skrytek – dla rajdu.
Wariant A – bieg na orientację
W terenie wyznaczamy trasę biegu. Długość trasy dobieramy tak, by jej sprawnego pokonania
szybkim krokiem potrzeba było ok. 2 godzin. Trasę prowadzimy ogólnie dostępnymi ścieżkami. Jej
przebieg powinien zapewnić uczestnikom kontakt z różnymi środowiskami przyrodniczymi: las i/lub
bór, łąki, woda, etc.
W wybranych miejscach na trasie tworzymy oznakowane numerami punkty etapowe. Miejsca te
dobieramy w ten sposób, by znajdowały się na wszystkich istotniejszych zakrętach, by odcinki ścieżek
między punktami były mniej więcej proste. Poszczególne punkty etapowe możemy oznaczyć
numerami wydrukowanymi na kartonikach, które przypniemy w wybranych miejscach w sposób
zapewniający ich widoczność z odległości 10-20 m. Dla takiej trasy można też zbudować system
trwałych oznaczeń terenowych.
Dla trasy musimy przygotować opis stanowiący instrukcję jej pokonania przez uczestników (przykład
w załączniku nr 1). Poczynając od startu, dla każdego punktu etapowego wyznaczamy i zapisujemy
w isnstrukcji azymut skierowany do następnego punktu etapowego oraz odległość w metrach jaka
dzieli dany punkt od następnego. Tak opisana trasa wymaga jeszcze busoli, za pomocą której każda
drużyna będzie wyznaczać sobie kierunek marszu. Dla trasy możemy też stworzyć mapę
z oznaczonym jej przebiegiem oraz lokalizacją punktów etapowych. Mapa ta jest pomocna dla
uczestników, ale możemy też się bez niej obejść.
Wariant B – rajd terenowy
Zasadniczo rajd terenowy może być oparty na tej samej zasadzie jak przedstawiony wyżej bieg na
orientację. Może być prowadzony na trasie o tych samych parametrach co bieg. Jednak w przypadku
rajdu nie wyznaczamy tylu punktów etapowych oraz nie tworzymy opisu trasy wyznaczonego przez
sekwencję azymutów. W ich miejsce tworzymy stanowiska ze skrytkami, gdzie ukryjemy opis
następnego punktu i trasę dojścia do tego punktu. W wybranych miejscach ukrywamy też opisy
zadań specjalnych i ew. opisy innych zadań, jeśli się na nie zdecydujemy. W pobliżu każdej ze skrytek
umieszczamy jakiś umówiony znak – np. kolorową wstążkę (przykładowy opis takiej trasy – załącznik
nr 2). Pozostałe elementy organizacji takiego rajdu terenowego są takie, jak w przypadku biegu na
orientację – patrz wyżej.
Wybór miejsca realizacji zajęć
Wybór miejsca realizacji zajęć zależy od miejscowych warunków terenowych, zwłaszcza rozkładu
przestrzennego charakterystycznych biotopów, odległości między nimi, ich dostępności, oraz zasad
udostępniania terenu przyjętych przez Dyrekcję danego parku narodowego. Zasadniczo trasa
powinna umożliwić dostęp do najbardziej charakterystycznych środowisk danego parku. Nad
Bałtykiem nie powinna pominąć brzegu morza (obserwacja ptaków, muszle mięczaków, ew.
wodorosty), zaś w Tatrach nie powinno zabraknąć piętra alpejskiego. Jednak spełnienie tego warunku
może okazać się trudne z uwagi na odległości i warunki dojścia. Trudności te występują szczególnie w
parkach górskich oraz najbardziej rozległych (np. w Dolinie Biebrzy). Dlatego minimalnym warunkiem
sukcesu tych zajęć jest uzwględnienie minimum trzech różniących się od siebie środowisk, np.: lasProjekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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łąka-jezioro; las-łąka-rzeka; bór-las-łąka; bór-las-torfowisko; las-wydmy-morze; etc. Zajęcia te mogą
był ulokowane także poza ścisłym terenem parku (np. w strefie ochronnej), jednak tylko wtedy, jeśli
badane środowiska dadzą pojęcie o bioróżnorodności danego parku.
Organizacja drużyn
Uczestnicy pokonują trasę w ok. 9-osobowych drużynach (np. zielona; czerwona; niebieska; żółta).
Każda drużyna pracuje samodzielnie pod opieką nauczyciela (podkreślmy: pod opieką, a nie
kierownictwem). Pierwszym zadaniem uczestników jest sprawne pokonanie trasy. Drugim
identyfikacja wybranych grup roślin lub zwierząt.
Dla wykonania pierwszego z tych zadań drużyna wybiera osobę, która pełni rolę Przewodnika
wyznaczającego trasę i kontrolującego przebieg marszu. Osoba ta może być liderem drużyny.
Jednocześnie drużyna prowadzi badania przyrodnicze w podziale na 3 podzespoły: a) badaczy roślin;
b) badaczy bezkręgowców; c) badaczy ptaków i ssaków. Poszczególne podzespoły wyznaczają
spośród siebie: Lidera podzespołu (dba o podział pracy i sprawność jej realizacji) oraz Pisarza
(zanotuje wyniki pracy w załączonym arkuszu wyników).
Wszyscy członkowie podzespołu są Reporterami gazety „Misja Przyr(g)oda”.
Postawienie problemu badawczego i celów projektu
Przypomnij, że gazeta „Misja Przyr(g)oda” powierzyła im funkcję korespondentów terenowych. Powiedz, że
dziś będą szukać jego ukrytych skarbów, czyli tych walorów …………. Parku Narodowego, które stanowią
o jego wyjątkowości, a wszystko to pięknie opiszą na Facebooku i oddadzą do dyspozycji redaktorów gazety.
Ale jakie to skarby mają opisywać ?
Nawiązując do zajęć poprzedzających wyjazd do …………………. Parku Narodowego, porozmawiaj
z uczniami o głównym celu, dla którego został on utworzony, czyli o ochronie przyrody. Zwróć uwagę,
że parki narodowe powołuje się, by chronić te szczególne miejsca, gdzie nagromadziło się wiele
rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Zwróć uwagę, że obok dzikich ostępów może tu być też wiele
cennych zbiorowisk roślin i zwierząt ukształtowanych przez człowieka. Spotkamy różne rodzaje lasów:
grądy, buczyny i jaworzyny, bory i łągi nadrzeczne, ale też bogate kośne łąki lub pastwiska. Czasem
też kolorowe murawy naskalne, lub górskie polany. Parki narodowe tworzymy, by ochronić tę
wyjątkową mozaikę (czyli bioróżnorodność – patrz załącznik nr 7) i udostępnić ją zwiedzającym.
No dobrze, ale CO KONKRETNIE CHRONI ………………………… PARK NARODOWY? Tego właśnie mamy
się dowiedzieć i opisać dla świata!
Na trasie rajdu prowadzić będziemy więc obserwacje przyrodnicze. Napotkamy tam wiele różnych
roślin i zwierząt. Prawdziwe mrowie. Małych i dużych, cichych i hałaśliwych, kolorowych i szarych,
drapieżnych i łagodnych. Niezwykła różnorodność form i sposobów życia. Kłopot w tym, że nie
wiadomo jak się one wszystkie nazywają. Idziesz, widzisz, ale nie wiesz. Myślisz: ghrul jakiś! A tu nie!
Mysikrólik albo poziewnik. Prawdziwe nieszczęście ile ich tu jest. Ale nic to. Już my je przepytamy.
Dowiemy się, jak się które z nich nazywa. Nie będzie łatwo, ale damy radę. Poznamy i opiszemy.
W końcu po to nas tu przysłano… Postaramy się zachęcić naszych czytelników do spojrzenia na
…………………. Park Narodowy innym okiem!
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Przedmiot zajęć, ich cele operacyjne
Jeśli chcemy sprostać powyższemu zadaniu musimy zebrać sporo informacji szczegółowych
o miejscowych roślinach i zwierzętach. Dlatego:
a) Zbadamy i spiszemy napotkane rośliny i grzyby.
b) Zbadamy i spiszemy napotkane drobne zwierzęta (bezkręgowce).
c) Zbadamy i spiszemy napotkane kręgowce.
d) Zobaczymy jak są liczni i na jakie się dzielą rodziny, rodzaje i gatunki.
e) Opisując nasze odkrycia dla gazety „Misja Przyr(g)oda” postaramy się zachęcić naszych
czytelników do spojrzenia innym okiem na miejscową florę i faunę.
Badania terenowe:
Zadanie 1: Dokumentujemy rośliny napotkane na trasie (załącznik nr 3)
a) Gdy napotkacie jakąś roślinę, sprawdźcie jak się nazywa. Posłużą do tego atlasy roślin i
grzybów oraz załączona karta pracy. Skorzystaj z nich by określić nazwy roślin i grzybów
dostrzeżonych w czasie wędrówki. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
b) Zidentyfikujcie wszystkie rośliny i grzyby, których cechy na to pozwalają. Najbardziej
pomocne w rozpoznawaniu roślin są ich kwiaty – bez kwiatów większość roślin jest trudna do
oznaczenia nawet dla specjalistów. Posłużcie się atlasem roślin lub grzybów. Wytsraczy, jeśli
oznaczycie ich nazwę rodzajową (jak np. macierzanka, bodziszek, czy niezapominajka).
c) Udokumentujcie każdy z kwitnących gatunków, który napotkacie rysunkiem lub fotografią –
nawet wtedy, gdy nie wiecie jak się nazywa.
d) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi
punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).
Zadanie 2: Dokumentujemy drobne zwierzęta napotkane na trasie (załącznik nr 4)
a) Gdy napotkacie jakiegoś bezkręgowca, sprawdźcie jak się nazywa. Posłużą do tego atlasy
zwierząt i karty pracy. Skorzystaj z nich by określić nazwy zwierząt bezkręgowych dostrzeżonych
w czasie wędrówki. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
b) Zidentyfikujcie wszystkie zwierzęta bezkręgowe. Bezkręgowców jest jednak bez liku. Dlatego
tak trudno jest je oznaczyć. Dlatego już lista samych tylko głównych grup systematycznych
(wskazanych w karcie pracy) będzie bardzo długa. Jeśli potraficie, oznaczcie nazwę rodzajową
spotkanego bezkręgowca (jak np. biedronka, motyl-rusałka, czy wij). Swoje obserwacje
zanotujcie w karcie pracy.
c) Udokumentujcie każdy gatunek, który napotkacie rysunkiem lub fotografią, nawet wtedy,
gdy nie wiecie jak się nazywa.
d) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi
punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).
Zadanie 3: Dokumentujemy kręgowce napotkane na trasie (załącznik nr 5)
a) Gdy napotkacie jakiegoś kręgowca, sprawdźcie jak się nazywa. Posłużą do tego atlasy
zwierząt i karty pracy. Skorzystaj z nich by określić nazwy płazów, gadów, ptaków i ssaków
dostrzeżonych w czasie wędrówki. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
b) Zidentyfikujcie wszystkie napotkane kręgowce (załączniki 5A i F). Kręgowców nie ma aż tyle co
owadów oraz prowadzą bardzo skryty tryb życia. Dlatego tak trudno jest je dostrzec i opisać. Ale
już lista samych tylko głównych grup ptaków i ssaków będzie ciekawa. Jeśli potraficie, oznaczcie
nazwę rodzajową dostrzeżonego zwierzęcia (jak np. pliszka czy orzesznica).
c) Udokumentujcie każdy gatunek, który napotkacie rysunkiem lub fotografią, nawet wtedy,
gdy nie wiesz jak się nazywa.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

4

4 I Strona

MODUŁ 2: Bioróżnorodność – Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody

d) Jednak najczęściej o obecności ptaków będą świadczyć ich głosy. Ptaki pięknie śpiewają. Dlatego
policzcie ile rodzajów ptasich głosów da się wyróżnić (załącznik 5B). Opiszcie te głosy wyrazem
dźwiękonaśladowczym, np. kruk, kruk, albo iijaaa, iijaaa. Wynik zapiszcie w tabeli karty pracy.
e) Obecność ssaków także nie jest łatwa do stwierdzenia. Tym bardziej, że rzadko się odzywają.
Jednak często można obserwować ślady ich obecności (załącznik 5D) w postaci:
 Tropów, np. odciśniętych w mokrym podłożu;
 Żerów, np. buchtowiska dzików, czy zgryzy bobrów;
 Konstrukcji, np. tamy, zalewiska, czy nory bobrów;
 Odchodów.
Opiszcie te ślady, nawet wtedy, gdy nie wiecie jak się nazywa dane zwierzę. Każde znalezisko,
które napotkacie udokumentujcie rysunkiem lub fotografią.
f) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi
punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).
Opracowanie wyników
1. Podsumujcie zebrane wyniki.
a) Podliczcie, ile rozpoznacie rodzajów lub gatunków (czyli roślin, które mają ten sam pokrój,
barwę kwiatów, kształt liści lub zwierząt, które mają ten sam kształt i kolor).
b) Przygotujcie zebrane fotografie do prezentacji.
c) Opiszcie rozmieszczenie roślin, grzybów i zwierząt na trasie rajdu.
d) Opiszcie wybrany gatunek / rodzaj – roślinę, bezkręgowca, płaza, gada, ptaka lub ssaka,
które się nam najbardziej podobały (załącznik nr 6).
2. Przygotujcie prezentację wyników i wniosków
Przygotujcie prezentację wyników i wnioski jakie płyną z Waszych badań. Możecie zastosować
dowolną formę prezentacji: plakat; prezentację multimedialną; pracę plastyczną; inscenizację;
itp.
Prezentacja i dyskusja wyników i wniosków (16.00 – 17.00)
1. Prezentujcie wyniki badań i wnioski zeń płynące na forum całej grupy i wobec zaproszonych gości
(nauczyciele, pracownicy parku). W dyskusji koncentrujemy uwagę uczniów na zagadnieniu
bioróżnorodności i bogactwie przyrodniczym parku.
2. Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytanie kluczowe:
Co konkretnie chroni ………………………… Park Narodowy?
3. Umawiamy się na publikacje zebranych informacji na fejsie.
4. Potem fiesta. Trzeba uczcić sukces grupy…
5. Umawiamy się na następny dzień.
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:
Załącznik nr 1

Lp.

Opis przykładowego przebiegu trasy „biegu na orientację” – opisana trasa ma ok. 5,5 km
Opis punktu
etapowego

Dystans do
następnego
punktu
etapowego
(w metrach)
120 m

Azymut
kierujący do
następnego
punktu
etapowego
198

Lp.

Opis punktu
etapowego

11

Suchy świerk przy
drodze
Palik za kładką na
rzece; Uwaga:
BOBRY !
Źródło przy ścieżce

1

Maszt przed
Muzeum - START

2

Modrzew na
środku łąki

90 m

190

12

3

Olchy za drogą

300 m

13

4

Willa „Olszówka”

250 m

190
drogą w
prawo
185
drogą
asfaltową

5

Słup elektryczny
przy kiosku

165 m

284

15

6

Drzewo ze znakiem 610 m
szlaku żółtego

7

Potrójny jawor pod 100 m
skałą

274
za znakami
żółtego
szlaku
300

8

Skała za mostkiem

185 m

9

Dwa graby u
wylotu Wąwozu

10

Słupek z tablicą
informacyjną

14

Dystans do
następnego
punktu
etapowego
(w metrach)
240 m

Azymut
kierujący do
następnego
punktu
etapowego
322

170 m

350

165 m

320

Skrzyżowanie szlaku 140 m
zielonego i żółtego
Dokładnie
wyznaczyć azymut!
Buk ponad
130 m
wąwozem

110
za znakami
szlaku
zielonego
60

16

Gruby buk po
prawej stronie

130 m

40

17

Buk po prawej
stronie

85 m

50

300

18

Sosna na skraju
parkingu

340 m

122

280 m

310

19

Słup elektryczny

400 m

140

190 m

310

20

Buk przy DW
„Smrek” - META

0

0
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Załącznik nr 2

Opis trasy „rajdu terenowego” może mieć następująca formę:
1. Ze skweru między budynkami Ośrodka Edukacyjnego idziecie za znakami szlaku
turystycznego czarnego w kierunku południowym.
Po przejściu ok. 700 m znajdujecie miejsce gdzie szlak czarny spotyka się z żółtym.
Tu w promieniu ok. 20 m znajdziecie pierwszą skrytkę (zieloną), a w niej Wasze
pierwsze zadanie.
2. Ze miejsca spotkania szlaków czarnego i żółtego idziecie dalej za znakami szlaku
turystycznego czarnego w kierunku południowo-wschodnim i dalej jak szlak
prowadzi.
Po przejściu ok. 1.800 m znajdujecie miejsce gdzie szlak czarny się kończy. Stoi tu
w lesie domek ze spadzistym dachem.
Tu w promieniu ok. 20 m znajdziecie drugą skrytkę (czerwoną), a w niej Wasze drugie
i trzecie zadanie.
(…..)
6. Z miejsca spotkania szlaków czarnego i niebieskiego idziecie dalej za znakami szlaku
turystycznego niebieskiego w kierunku południowo-wschodnim i dalej jak szlak
prowadzi.
Po przejściu szlakiem zielonym ok. 1250 m napotykamy Dom Wycieczkowy.
Tu kończymy wyprawę.
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Załącznik nr 3

Karta pracy badaczy roślin i grzybów

Dokumentujemy rośliny i grzyby napotkane na trasie
a) Gdy napotkacie jakiegoś jakąś roślinę, sprawdźcie jak się nazywa. Posłużą do tego atlasy
roślin i grzybów oraz załączona karta pracy. Skorzystaj z nich by określić nazwy roślin
i grzybów dostrzeżonych w czasie wędrówki. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
b) Zidentyfikujcie wszystkie rośliny i grzyby, których cechy na to pozwalają. Najbardziej
pomocne w rozpoznawaniu roślin są ich kwiaty – bez kwiatów większość roślin jest trudna do
oznaczenia nawet dla specjalistów. Posłużcie się kartą pracy i atlasem roślin. Oznaczcie ich
nazwę rodzajową (jak np. macierzanka, bodziszek, czy niezapominajka).
c) Udokumentujcie każdy z kwitnących gatunków, który napotkacie, rysunkiem lub fotografią,
zwłaszcza wtedy, gdy nie wiecie jak się nazywa.
d) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Nazwijcie rodzaj środowiska (las, łąka, brzeg rzeki
itp.), wskażcie też, między którymi punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).
e) Jeśli zabraknie wam miejsca w arkuszu, możecie robić notatki na odwrocie kartki.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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GRZYBY
I ROŚLINY
ZARODNIKOWE
A. A.GRZYBY
I ROŚLINY
ZARODNIKOWE
Grupa
roślin
Grupa
roślin

Nazwa
Nazwa

Grzyby
Grzyby

…………………………………….…
1. 1.…………………………………….…

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

…………………………………….…
2. 2.…………………………………….…
…………………………………….…
3. 3.…………………………………….…
…………………………………….…
4. 4.…………………………………….…

Porosty
Porosty

…………………………………….…
5. 5.…………………………………….…
…………………………………….…
6. 6.…………………………………….…
…………………………………….…
7. 7.…………………………………….…

Wątrobowce
Wątrobowce

…………………………………….…
8. 8.…………………………………….…
…………………………………….…
9. 9.…………………………………….…
…………………………………….…
10.10.
…………………………………….…
…………………………………….…
11.11.
…………………………………….…

Mchy
Mchy

…………………………………….…
12.12.
…………………………………….…
…………………………………….…
13.13.
…………………………………….…
…………………………………….…
14.14.
…………………………………….…

Widłaki
Widłaki

…………………………………….…
15.15.
…………………………………….…
…………………………………….…
16.16.
…………………………………….…
…………………………………….…
17.17.
…………………………………….…
…………………………………….…
18.18.
…………………………………….…

Paprocie
Paprocie

…………………………………….…
19.19.
…………………………………….…
…………………………………….…
20.20.
…………………………………….…
…………………………………….…
21.21.
…………………………………….…
…………………………………….…
22.22.
…………………………………….…

Skrzypy
Skrzypy

…………………………………….…
23.23.
…………………………………….…
…………………………………….…
24.24.
…………………………………….…
…………………………………….…
25.25.
…………………………………….…
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A.DRZEWA
GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
DRZEWA
B. B.
NazwaGrupa roślin
Nazwa

Nazwa

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja odkrycia, np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

1. …………………………………….…

Grzyby

2. …………………………………….…
Dąb…………………………………….…
26.26.
Dąb3.
4. …………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…
27.27.
BukBuk
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
28.28.
LipaLipa
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…
Jawor
29.29.
Jawor
12. …………………………………….…

Mchy

13. …………………………………….…
14. …………………………………….…
Klon
30.30.
Klon
15. …………………………………….…

Widłaki

16. …………………………………….…
17.
…………………………………….…
Grab
31.31.
Grab
18. …………………………………….…

Paprocie

Olsza
32.32.
Olsza
19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
Sosna
33.33.
Sosna
21. …………………………………….…

Skrzypy

22. …………………………………….…
Świerk
34.34.
Świerk
23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25.
…………………………………….…
Jodła
35.35.
Jodła

inne
inne

…………………………………
36.36.
…………………………………

inne
inne

…………………………………
37.37.
…………………………………

inne
inne

…………………………………
38.38.
…………………………………

inne
inne

……………………..…………
39.39.
……………………..…………
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A.KRZEWY
GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
KRZEWY
C. C.
NazwaGrupa roślin
Nazwa

Nazwa

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np. las/łąka/inne…
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
Numery
stacji
trasytrasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

1. …………………………………….…

Grzyby

2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
Leszczyna
40.40.
Leszczyna
4.
…………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
Kruszyna
41.41.
Kruszyna
7. …………………………………….…
8. …………………………………….…

Wątrobowce

9. …………………………………….…
10.
…………………………………….…
Dereń
42.42.
Dereń
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
czarny
43.43.
BezBez
czarny
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
Głóg
44.44.
Głóg
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…

Skrzypy

Paprocie

18.
…………………………………….…
Porzeczka
czarna
45.45.
Porzeczka
czarna

inne
inne

……………………………
46.46.
……………………………

inne
inne

……………………………
47.47.
……………………………

inne
inne

……………………………
20.
…………………………………….…
48.48.
……………………………

inne
inne

……………………………
49.49.
……………………………

inne
inne

……………………………
50.50.
……………………………

inne
inne

22.
…………………………………….…
……………………………
51.51.
……………………………

inne
inne

……………………………
52.52.
……………………………

inne
inne

……………………………
53.53.
……………………………

inne
inne

……………………………
54.54.
……………………………

inne
inne

……………………………
55.55.
……………………………

19. …………………………………….…

21. …………………………………….…

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…
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GRZYBY
I ZIELNE
ROŚLINY
ZARODNIKOWE
D.ROŚLINY
ROŚLINY
– LEŚNE
I BOROWE
D.A.
ZIELNE
– LEŚNE
I BOROWE
Nazwa Grupa roślin
Nazwa

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

Porosty

Poziomka
56.56.Poziomka
5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Marzanka
57.57.Marzanka

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…
15. …………………………………….…

Widłaki

Szczawik
58.58.Szczawik

16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Kopytnik
59.59.Kopytnik

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

Skrzypy

Dzwonek
60.60.Dzwonek
23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

Szczyr
61.61.Szczyr
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„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.

9
1212

12 I Strona

MODUŁ
2: 2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

62.62.Czyściec
Czyściec

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
63.63.Świerząbek
Świerząbek
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Widłaki

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

64.64.Podagrycznik
Podagrycznik
15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

65.65.Barwinek
pospolity
Barwinek
pospolity

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…

66.66.Konwalijka
dwulistna
Konwalijka
dwulistna
22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

67.67.Borówka
czarna
Borówka
czarna

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.

13139

13 I Strona

MODUŁ
2:2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…
68.
68.Wrzos
Wrzos

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…
8. …………………………………….…

Wątrobowce

69.
69.Jastrzębiec
Jastrzębiec

9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
70.
70.Niecierpek
Niecierpek
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…
71.
71.Kostrzewa
Kostrzewa

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…
72.
72.Kosmatka
Kosmatka

inne
inne

Skrzypy

inne
inne
inne
inne
inne
inne

73.
73.………………………………
………………………………
23. …………………………………….…
74.
74.………………………………
………………………………
24. …………………………………….…
75.
75.………………………………
………………………………
25. …………………………………….…
76.
76.………………………………
………………………………

inne
inne

77.
77.………………………………
………………………………

inne
inne

78.
78.………………………………
………………………………

inne
inne

79.
79.………………………………
………………………………

inne
inne

80.
80.………………………………
………………………………

inne
inne

81.
81.………………………………
………………………………
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.

14149

14 I Strona

MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
ROŚLINY
ZIELNE
– ŁĄKOWE
E. E.ROŚLINY
ZIELNE
– ŁĄKOWE
Grupa roślin
Nazwa
Nazwa
Nazwa

Grzyby

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np. las/łąka/inne…
Foto
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
1. …………………………………….…
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…

Rajgras
6. …………………………………….…
82.82.Rajgras
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Kupkówka
83.83.Kupkówka

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
16. …………………………………….…

Kostrzewa
84.84.Kostrzewa

17. …………………………………….…

Inne
trawy
Inne
trawy

……………………………
85.85.……………………………

Inne
trawy
Inne
trawy

……………………………
86.86.……………………………

Inne
trawy
Inne
trawy

……………………………
87.87.……………………………

18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
Sitowie
88.88.Sitowie
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

Jaskier
89.89.Jaskier

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.

9
1515

15 I Strona

MODUŁ
2:2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…

90.
90.Koniczyna
Koniczyna

4. …………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
91.
91.Świerzbnica
Świerzbnica
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…

92.
92.Kozibród
Kozibród

18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…

93.
93.Bodziszek
Bodziszek

22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

94.
94.Chaber
Chaber

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.

1616
9

16 I Strona

MODUŁ
2:2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

95.
95.Barszcz
Barszcz

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
96.
96.Krwawmik
Krwawmik
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
97.
97.Przywrotnik
Przywrotnik
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
20. …………………………………….…

98.
98.Knieć
Knieć

21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

99.
99.Szczaw
Szczaw

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.

1717
9

17 I Strona

MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

100.
Ostrożeń
100.
Ostrożeń

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…

101.
Przytulia
101.
Przytulia
11. …………………………………….…

inne
inne

102.
………………………………
102.
………………………………

inne
inne

103.
………………………………
103.
………………………………
12. …………………………………….…

Mchy

inne
inne
inne
inne
inne
inne

Widłaki

inne
inne
inne
inne
inne
inne
inne
inne
inne
inne

104.
………………………………
104.
………………………………
13. …………………………………….…
105.
………………………………
105.
………………………………
14. …………………………………….…
106.
………………………………
106.
………………………………
15. …………………………………….…
107.
………………………………
107.
………………………………
16. …………………………………….…
108.
………………………………
108.
………………………………
17. …………………………………….…
109.
………………………………
109.
………………………………
110.
………………………………
110.
………………………………
18. …………………………………….…
111.
………………………………
111.
………………………………

19. …………………………………….…
112.
………………………………
112.
………………………………

inne
inne

113.
………………………………
113.
………………………………

inne
inne

114.
………………………………
114.
………………………………

inne
inne

21. …………………………………….…
115.
………………………………
115.
………………………………

inne
inne

116.
………………………………
116.
………………………………
22. …………………………………….…

Paprocie

inne
inne

20. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.

1818
9

18 I Strona

MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: 2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A.ROŚLINY
GRZYBYZIELNE
IZIELNE
ROŚLINY
ZARODNIKOWE
ROŚLINY
– WILGOCIOLUBNE
F. F.
– WILGOCIOLUBNE
Nazwa Grupa roślin
Nazwa

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…

Data
obserwacji:
…………………………………….………
Data
obserwacji:
…………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja odkrycia, np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

Porosty

117.
sitowie
117.
sitowie
5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

118.
118.
SitSit

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…
15. …………………………………….…

Widłaki

119.
Wiązówka
119.
Wiązówka

16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…

120.
Lepiężnik
120.
Lepiężnik

20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

Skrzypy

23. …………………………………….…

121.
Żywokost
121.
Żywokost
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

122.
Chmiel
122.
Chmiel
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.

19199

19 I Strona

MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…
123.
Psianka
123.
Psianka

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…

124.
Jaskier
124.
Jaskier

10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

Widłaki

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

125.
Świerząbek
125.
Świerząbek
15. …………………………………….…
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…

inne
inne
inne
inne

126.
Knieć
126.
Knieć

127.
………………………………
127.
………………………………
20. …………………………………….…
128.
………………………………
128.
………………………………

21. …………………………………….…

129.
………………………………
129.
………………………………

inne
inne

130.
………………………………
130.
………………………………
22. …………………………………….…

inne
inne

131.
………………………………
131.
………………………………

inne
inne

132.
………………………………
132.
………………………………

inne
inne

133.
………………………………
133.
………………………………

Skrzypy

inne
inne

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.

9
2020

20 I Strona

MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
w poszukiwaniu
skarbów
przyrody

GRZYBY
I ZIELNE
ROŚLINY
ZARODNIKOWE
G.ROŚLINY
ROŚLINY
– WODNE
G.A.
ZIELNE
– WODNE
Nazwa Grupa roślin
Nazwa

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja
odkrycia,
np.
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
las/łąka/inne…
Foto
Lokalizacja
odkrycia,
np.np.
las/łąka/inne…
Foto
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)
Numery
stacji
trasy
(TAK/NIE)

2. …………………………………….…
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

134.
Trzcina
134.
Trzcina

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…
7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
135.
Manna
135.
Manna
11. …………………………………….…

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…
15. …………………………………….…

Widłaki

136.
Tatarak
136.
Tatarak

16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
137.
Pałka
137.
Pałka
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

138.
Kosaciec
138.
Kosaciec

Skrzypy

23. …………………………………….…
24. …………………………………….…
25. …………………………………….…

139.
Grążel
139.
Grążel

140.
Grzybień
140.
Grzybień
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
w Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
w ramach
funduszy
EOG.

9
2121

21 I Strona

MODUŁ
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
poszukiwaniu
skarbów
przyrody
MODUŁ
2: 2:
Bioróżnorodność
– Wielka
wyprawa
ww
poszukiwaniu
skarbów
przyrody

A. GRZYBY I ROŚLINY ZARODNIKOWE
Grupa roślin

Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. las/łąka/inne…
Foto
Numery stacji trasy
(TAK/NIE)

Nazwa

Grzyby

1. …………………………………….…
2. …………………………………….…

141.
Wywłócznik
141.
Wywłócznik
3. …………………………………….…
4. …………………………………….…

Porosty

5. …………………………………….…
6. …………………………………….…

142.
Przetacznik
142.
Przetacznik

7. …………………………………….…

Wątrobowce

8. …………………………………….…
9. …………………………………….…
10. …………………………………….…
11. …………………………………….…

143.
Potocznik
143.
Potocznik

Mchy

12. …………………………………….…
13. …………………………………….…
14. …………………………………….…

Widłaki

15. …………………………………….…

144.
Osoka
144.
Osoka
16. …………………………………….…
17. …………………………………….…
18. …………………………………….…

Paprocie

19. …………………………………….…
145.
Jaskier
wodny
145.
Jaskier
wodny
20. …………………………………….…
21. …………………………………….…
22. …………………………………….…

146.
Rdestnica
146.
Rdestnica

Skrzypy

inne
inne
inne
inne

23. …………………………………….…
147.
………………………………
147.
………………………………
24. …………………………………….…
148.
………………………………
148.
………………………………

inne
inne

25. …………………………………….…
149.
………………………………
149.
………………………………

inne
inne

150.
………………………………
150.
………………………………

inne
inne

151.
………………………………
151.
………………………………

Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
Projekt
„Misja
Przyroda-Zielone
Szkoły
ww
Parkach
Narodowych”
korzysta
z dofinansowania
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ramach
funduszy
EOG.
pochodzącego
z Islandii,
Lichtensteinu
i Norwegii
ww
ramach
funduszy
EOG.
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Załącznik nr 4

Karta pracy badaczy bezkręgowców
Dokumentujemy drobne zwierzęta napotkane na trasie
a) Gdy napotkacie jakiegoś bezkręgowca, sprawdźcie jak się nazywa. Posłużą do tego atlasy
zwierząt i karty pracy. Skorzystaj z nich by określić nazwy zwierząt bezkręgowych
dostrzeżonych w czasie wędrówki. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
b) Zidentyfikujcie wszystkie zwierzęta bezkręgowe. Bezkręgowców jest jednak bez liku. Dlatego
tak trudno jest je oznaczyć. Dlatego już lista samych tylko głównych grup systematycznych
(wskazanych w karcie pracy) będzie bardzo długa. Jeśli potraficie, oznaczcie nazwę rodzajową
spotkanego bezkręgowca (jak np. biedronka, motyl-rusałka, czy wij). Swoje obserwacje
zanotujcie w karcie pracy.
c) Udokumentujcie każdy gatunek, który napotkacie rysunkiem lub fotografią, zwłaszcza wtedy,
gdy nie wiecie jak się nazywa.
d) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi
punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

23

23 I Strona

MODUŁ 2: Bioróżnorodność – Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody

A. BEZKRĘGOWCE

Opis napotkanych rodzajów zwierząt /
Lokalizacja odkrycia

Foto
(TAK/NIE)

Ważki

Pszczoły i osy

Trzmiele

Mrówki

Muchy, gzy i
komary

Chrząszcze

Motyle
dzienne

Ćmy

Nazwa zwierzęcia

Data obserwacji: …………………………………….………

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Dżdżownice

Ślimaki

Pajęczaki

Wije

Pasikoniki
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…………………..
Liczba napotkanych gatunków
(rodzajów)
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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Załącznik nr 5
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Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.

Dokumentujemy kręgowce napotkane na trasie
a) Gdy napotkacie jakiegoś kręgowca, sprawdźcie jak się nazywa. Posłużą do tego atlasy zwierząt i karty pracy. Skorzystaj z nich by określić nazwy
płazów, gadów, ptaków i ssaków dostrzeżonych w czasie wędrówki. Wtedy zapisujecie wynik i szukacie dalej……
b) Zidentyfikujcie wszystkie napotkane płazy, gady, ssaki i ptaki. Kręgowców nie ma aż tyle co owadów oraz prowadzą bardzo skryty tryb życia.
Dlatego tak trudno jest je dostrzec i opisać. Ale już lista samych tylko głównych grup ptaków i ssaków będzie ciekawa. Jeśli potraficie, oznaczcie
nazwę rodzajową dostrzeżonego zwierzęcia (jak np. pliszka czy orzesznica).
c) Udokumentujcie każdy gatunek, który napotkacie rysunkiem lub fotografią, nawet wtedy, gdy nie wiesz jak się nazywa.
d) Jednak najczęściej o obecności ptaków będą świadczyć ich głosy. Ptaki pięknie śpiewają. Dlatego policzcie ile rodzajów ptasich głosów da się
wyróżnić. Opiszcie te głosy wyrazem dźwiękonaśladowczym, np. kruk, kruk, albo iijaaa, iijaaa. Wynik zapiszcie w tabeli karty pracy.
e) Obecność ssaków także nie jest łatwa do stwierdzenia. Tym bardziej, że rzadko się odzywają. Jednak często można obserwować ślady ich obecności
w postaci:

Tropów, np. odciśniętych w mokrym podłożu;

Żerów, np. buchtowiska dzików, czy zgryzy bobrów;

Konstrukcji, np. tamy, zalewiska, czy nory bobrów;

Odchodów.
Opiszcie te ślady, nawet wtedy, gdy nie wiecie jak się nazywa dane zwierzę. Każde znalezisko, które napotkacie udokumentujcie rysunkiem lub fotografią.
f) Opiszcie w karcie pracy miejsce znaleziska. Wystarczy jeśli wskażecie, między którymi punktami trasy spotkaliście dany gatunek (rodzaj).

Karta pracy badaczy ptaków i ssaków
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ropucha szara

grzebiuszka ziemna

kumak nizinny

salamandra

traszka zwyczajna

traszka
grzebieniasta
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Data obserwacji: …………………………………….………
Lokalizacja odkrycia, np. rzeka/jezioro/łąka/inne…
Numery stacji trasy
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funduszy EOG.

Nazwa

A. PŁAZY I GADY
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……………………………..
……………………………..
żółw błotny
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Inny płaz
Inny płaz

rzekotka drzewna

żaba wodna

żaba moczarowa

żaba trawna

ropucha zielona
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……………………………..
……………………………..
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Inny gad
Inny gad

żmija zygzakowata

zaskroniec
zwyczajny

padalec zwyczajny

jaszczurka zwinka
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Sowy
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Data obserwacji: …………………………………….………
Foto
Opis napotkanych rodzajów zwierząt / Lokalizacja odkrycia
(TAK/NIE)
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Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.

Grupy systematyczne

B. PTAKI

krogulce,
myszołowy,
jastrzębie

kruk, sójka,
sroka

bociany,
czaple

gęsi,
kaczki,
łabędzie

mewy i
rybitwy

siewkowe:
rycyki, bekasy

Dzięcioły

kosy,
drozdy,
rudziki

Sikory

zięby,
czyżyki,
gile
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Pokrzewki

Muchołówki

Strzyżyk

Kowaliki i
pełzacze

Inne

Inne

Inne

Jakie?

Jakie?

Jakie?

32 I Strona

32

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.

MODUŁ 2: Bioróżnorodność – Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

Miejsce na trasie

33

Opis środowiska z którego głos dochodził,
np. las, łąka, zarośla,

Data obserwacji: …………………………………….………
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funduszy EOG.

Liczba ptasich głosów dających się wyróżnić

Opis śpiewu ptaka, wyrażony wyrazem dźwiękonaśladowczym, np. kruk, kruk,
albo iijaaa, iijaaa.

C. GŁOSY PTAKÓW
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

34

Data obserwacji: …………………………………….………
Miejsce obserwacji na trasie
Opis środowiska, np. las, łąka,
zarośla,

34 I Strona

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.

Liczba zaobserwowanych ssaków

Nazwa rodzajowa danego ssaka

D. ZAOBSERWOWANE GATUNKI SSAKÓW
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5. Inne

4. Odchody

Miejsce obserwacji na trasie
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Data obserwacji: …………………………………….………
Opis obserwowanego zjawiska
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3. Konstrukcje, np. tamy, zalewiska, czy nory
bobrów

2. Żery, np. buchtowiska dzików, czy zgryzy
bobrów;

Lp.
Rodzaj zostawionych śladów
1. Tropy, np. odciśnięte w mokrym podłożu

E. ZAOBSERWOWANE ŚLADY SSAKÓW
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Załącznik nr 6

Nasza wyjątkowa roślina, grzyb lub zwierzę

Które zwierzę lub roślina Was zaskoczyło, zadziwiło, najbardziej się spodobało „w żywej naturze w ramce”?
Spróbujcie ją naszkicować i uzasadnić swój wybór.
Miejsce na szkic:

Dlaczego wybraliśmy ten organizm?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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 Informacje do wykorzystania przez prowadzących zajęcia:
Załącznik nr 7

Różnorodność biologiczna:

Różnorodność biologiczna oznacza bogactwo i rozmaitość form życia. Może być ona analizowana na
różnych poziomach: wewnątrzgatunkowej zmienności genetycznej, bogactwa gatunkowego oraz
zróżnicowania ekosystemów. Najczęściej mówiąc bioróżnorodność (choć poprawnie byłoby mówić
różnorodność biotyczna) mamy na myśli bogactwo gatunków zamieszkujących kulę ziemską.
W Polsce znanych jest ok. 50 tys. gatunków organizmów, z czego największą grupę stanowią
stawonogi (ok. 60%), następnie rośliny (ok. 16 %), oraz grzyby (ok. 10 %).
Ocena różnorodności biologicznej jest stosunkowo trudna. Pamiętać należy, że uproszeniem jest
stosowanie jako miary bioróżnorodności tylko liczby gatunków. Aby w pełni ją ocenić należy zwrócić
uwagę na naturalność ekosystemów, oraz rzadkość i unikatowość gatunków (endemity i relikty).
Przeprowadzając zajęcia z uczniami, należy zwrócić ich uwagę, że oprócz liczby znalezionych
gatunków ważnym wskaźnikiem oceny różnorodności biologicznej jest wyjątkowość tych gatunków
np. występujących tylko w tym miejscu na świecie (endemity).
Ochrona różnorodności biologicznej stanowi ważne zadanie dla współczesnego świata. Motywy
jakimi kierują się ludzie są różne, począwszy od względów czysto utylitarnych (potencjalne źródło
żywności, surowców, leków), poprzez względy ekologiczne („różnorodność rodzi stabilność”, różne
funkcje gatunków w ekosystemie) i naukowe, a na względach etycznych (odpowiedzialność za inne
organizmy) i estetycznych kończąc.
Więcej o różnorodności biologicznej:
Według Konwencji: „różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów
występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach
ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami
oraz różnorodności ekosystemów”.
Inną równie znaną definicją jest zaproponowana przez Wilsona (1992) w dziele „Diversity of life” –
„…jest to zróżnicowanie organizmów rozpatrywane na wszystkich poziomach organizacji przyrody,
od odmian genetycznych w obrębie gatunku, poprzez rodzaje, rodziny i jeszcze większe jednostki
systematyczne, a także rozmaitość ekosystemów – zarówno zespołów organizmów żyjących
w określonych siedliskach, jak i samych warunków fizycznych, w których żyją”.
Krajowa Strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej mówi, że:
„różnorodność biologiczna oznacza zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli genowej)
wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową (skład gatunków) oraz ponadgatunkową
(różnorodność ekosystemów i krajobrazów).
W poszukiwaniu wzorców różnorodności biologicznej wyróżniono:
Gradient geograficzny. Różnorodność wykazuje wysokie wartości w okolicach równika, maleje ona
stopniowo wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, zarówno na północ, jak i na południe
(Pianka 1981).
Gradient środowiskowy. Różnorodność gatunkowa wzrasta wraz ze wzrostem zasobności siedliska
lub/oraz ze wzrostem heterogenności środowiska. Stwierdzono następujące prawidłowości: (a)
im bardziej zróżnicowane są warunki środowiskowe, tym większa jest liczba gatunków (występuje
więcej nisz); (b) im bardziej są wyrównane warunki środowiskowe, tym mniej występuje
gatunków, przy czym niektóre z nich osiągają wówczas dominację.
Polska w porównaniu do innych krajów kontynentu europejskiego wyróżnia się wysoką
różnorodnością biologiczną. Decydują o tym cechy klimatu przejściowego z wpływami mas powietrza
oceanicznego i kontynentalnego. Dogodne warunki położenia geograficznego, w centralnej części
kontynentu, równoleżnikowy układ krain geograficznych bez naturalnych barier na wschodzie
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

37

37 I Strona

MODUŁ 2: Bioróżnorodność – Wielka wyprawa w poszukiwaniu skarbów przyrody

i zachodzie. Zróżnicowana budowa geologiczna, urozmaicona rzeźba terenu i układ hydrograficzny,
zmienność podłoża glebowego.
Na bogactwo przyrodnicze Polski mają także wpływ odmienne, w stosunku do krajów zachodniej
Europy, warunki rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego: nierównomierne uprzemysłowienie
i urbanizacja kraju, zachowane na znacznych obszarach tradycyjne rolnictwo oraz rozległe lasy.
Łączna liczba gatunków zarejestrowanych na obszarze Polski kształtuje się na poziomie 60 tysięcy,
w tym około 16 tysięcy gatunków roślin oraz około 35 tysięcy zwierząt, wśród których przeszło 26
tysięcy stanowią owady.
Charakterystyka poszukiwanych grup organizmów:

Różnorodność organizmów które mogą być odnalezione przez uczniów na powierzchni badawczej
może być wielka. Poniżej przedstawiono zestaw informacji o stosunkowo łatwych do odróżnienia.
grupach systematycznych, jakie najczęściej znajduje się w lesie.
Mchy: są to organizmy kojarzone przeważnie z wilgotnymi miejscami, rosną na drzewach,
kamieniach, w szczelinach skalnych.
Rośliny naczyniowe: rośliny, które posiadają wykształconą tkankę przewodzącą wodę tzw. tkankę
naczyniową. Do grupy tej należą m.in. paprocie, widłaki, rośliny nagonasienne (np. drzewa iglaste)
oraz rośliny okrytonasienne (np. drzewa liściaste, roślinność zielna).
Grzyby: jest to odrębna grupa organizmów w randze królestwa. Charakteryzuje się tym, że są to
organizmy cudzożywne, i jako jedyne organizmy mają zdolność do rozkładu ligniny. Grzyby mają
także duże znaczenie przy rozkładzie celulozy. Te zdolności grzybów powodują, że zawarte np. w
obumarłych drzewach pierwiastki powracają do obiegu w przyrodzie i mogą być wbudowane
w kolejny organizm.
Porosty: jest to związek grzyba i glonu, które razem tworzą nierozerwalną całość. Są to organizmy
pionierskie porastające m.in. korę drzew, skały, glebę. Typ związku pomiędzy glonem i grzybem
z jakim mamy do czynienia u porostów nazywamy helotyzmem (specyficzny rodzaj symbiozy), tzn.
jeden gatunek (w tym przypadku grzyb) odnosi większe korzyści niż drugi (glon).
Ptaki: krajową awifaunę stanowi 450 gatunków ptaków, część z nich pojawia się w Polsce tylko
sporadycznie (gatunki zalatujące), część to gatunki przelotne (pojawiające się podczas wędrówek), a około
200 to gatunki lęgowe. Większość gatunków objętych jest ścisłą ochrona gatunkową. Charakterystycznymi
cechami ptaków są: skóra wytwarzająca pióra, przednie kończyny przekształcone w skrzydła, szczęki
okryte rogowym dziobem, lekki, mocny szkielet i czterodziałowe serce.
Ssaki: gromada ta obejmuje ponad 100 gatunków w Polsce. Charakterystycznymi cechami tej grupy
kręgowców są: występowanie gruczołów mlekowych u samic, obecność owłosienia oraz
stałocieplność.
Podstawowe grupy drobnych bezkręgowców, które można zaobserwować w trakcie ćwiczeń to:
Dżdżownice (np. dżdżownica ziemna), należące do pierścienic – wyróżniają się segmentowanym
i wydłużonym ciałem;
Ślimaki (należące do mięczaków) – ciało niesegmentowane, składające się z głowy, nogi, worka
trzewiowego i fałdu płaszczowego, większość posiada ochroną muszlę, ale spotykane są także ślimaki
bezmuszlowe (np. pomrowy)
Pająki, kosarze (należące do pajęczaków) – mają 6 par odnóży, w tym 4 pary odnóży krocznych,
a ciało podzielone jest na głowotułów (głowa zlewa się z tułowiem) i odwłok.
Wije (np. wij drewniak) – mają wyraźnie wyróżnioną głowę i wydłużony tułów, podzielonego na liczne
segmenty. Na segmentach znajdują się parzyste odnóża kroczne, ostatni segment pozbawiony jest
odnóży.
Owady: jest to bardzo liczna grupa organizmów (stanowią ok. 50% znanych gatunków występujących
w Polsce). Charakteryzują się tym, że ciało ich składa się z 3 odcinków: głowy, tułowia i odwłoka, oraz
posiadaniem 3 par odnóży. Owady są spośród wymienionych najbardziej zróżnicowaną i najliczniejszą
w gatunki grupą. Ciało składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Na tułowiu znajdują się 3
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pary odnóży oraz 2 pary skrzydeł. Obydwie pary skrzydeł rzadko są jednakowe, częściej mają różną
wielkość i strukturę. Chrząszcze mają skrzydła pierwszej pary silnie schitynizowane, tworzące twarde
pokrywy. U pluskwiaków pierwsza para skrzydeł tworzy półpokrywy, które w części nasadowej są
skórzaste, a na końcach błoniaste. U muchówek (np. much, komarów, meszek, gzów) pierwsza para
skrzydeł jest cienka i błoniasta, a druga jest zredukowana i występuje w postaci przezmianek (tworów
składających się z nasady, nóżki i główki). Błonkówki (np. pszczoły, osy, trzmiele, mrówki) mają za to
dwie pary błoniastych i przeźroczystych skrzydeł.
Załącznik nr 8
Literatura uzupełniająca:
1. Aichele D. 1997. Jaki to kwiat? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
2. Bellmann H. 2007. Spotkania z przyrodą. Owady. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
3. Brooks F., Gibbs B. 1998. Zeszyty szkolne. Ptaki. Muza SA.
4. Buszko J., Masłowski J. 2008. Motyle dzienne Polski. Wydawnictwo „koliber”, Nowy Sącz.
5. Dreyer W. 1995. Przewodnik kieszonkowy. Świat przyrody. Łąka. Rośliny i zwierzęta. Multico Oficyna
Wydawnicza, Warszawa.
6. Duquet M. 1999. Przewodnik młodego Robinsona. Ptaki. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
7. Haag H. 2006. Mój pierwszy przewodnik. Jaki to ptak? Multico Oficyna wydawnicza, Warszawa.
8. Hofmann H., Marktanner T. 1996. Motyle. Encyklopedia kieszonkowa. Wyd. Muza SA, Warszawa.
9. Jonsson L. 2006. Ptaki Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego. Wydanie III, Muza SA.
10. Korbel L. (red). Garbarczyk H.(red. naukowy wyd. polskiego). 1997. Świat Zwierząt. Multico Oficyna
Wydawnicza, Warszawa.
11. Kruszewicz A. G. 2005. Ptaki Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
12. Kruszewicz A. G. 2006. Ptaki Polski. Wróblowe – ptaki śpiewające. Multico Oficyna Wydawnicza,
Warszawa.
13. Kruszewicz A. G. 2007. Vademecum miłośnika przyrody. Ptaki. 138 gatunków rodzimych ptaków.
Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
14. Kruszewicz A.G. 2007. Poznajemy ptaki wokół nas. Przewodnik do plecaka. Multico Oficyna
Wydawnicza, Warszawa.
15. Markowski J., Wojciechowski Z., Janiszewski T. 2001. Vademecum obserwatora ptaków. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
16. Nawara Z. 2006. Flora Polski. Rośliny łąkowe. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
17. Reichholf-Riehm H. 1997. Leksykon przyrodniczy. Owady. GeoCenter Warszawa
18. Svensson L., Mullarney K. i Zetterström D. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Najpełniejszy przewodnik
do rozpoznawania ptaków Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego. Wydawnictwo Multico.
19. Thomson R., Stephens M. 1998. Zeszyty szkolne. Rozpoznawanie owadów. Wyd. Muza SA, Warszawa.
20. Zahradnik J. 1996. Przewodnik Owady. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
21. Zawadzka D., Zawadzki J. 2005. Ptaki naszych lasów. Wydawnictwo Świat, Warszawa.

Polecane strony internetowe:
http://www.atlas-roslin.pl/
www.ptaki.info
www.otopjunior.org.pl
www.otop.org.pl
www.ptaki.luzik.proste.pl
http://www.iop.krakow.pl/plazygady
http://gadyiplazypolski.amend.pl/
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Opracowanie: Joanna Adamczewska, Andrzej Biderman

Ekosystemy; rola człowieka w przyrodzie
Życie w środowisku wodnym jeziora
 Wstęp:

Cele ogólne:
Poznamy wybrane organizmy wodne; Poznamy sposób na ocenę czystości wody w jeziorze.
Cele szczegółowe:
1. Zbadamy i spiszemy gatunki roślin i zwierząt, tych widocznych gołym okiem nad brzegiem i w
wodzie, ale też życie ukryte w pojedynczej kropli.
2. Oznaczymy czystość wody jeziora przy pomocy organizmów wskaźnikowych i niektóre jej
właściwości.
3. Opiszemy dla świata najciekawsze naszym zdaniem rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze oraz
poinformujemy o stanie czystości jego wód.
Realizowane elementy PP (ekstrakt z PP):
II etap edukacyjny/ przyroda
 uczeń rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych;
 uczeń obserwuje i nazywa typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze;
 uczeń prowadzi obserwacje wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (wody);
 uczeń wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji; dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji
i doświadczeń.
III etap edukacyjny/ biologia
 uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;
 wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w środowisku, przedstawia i wyjaśnia
zależności między organizmem a środowiskiem;
 uczeń rozróżnia i opisuje czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmów w środowisku wodnym;
 uczeń wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu.
Czas modułu:
6 godzin:
9.00-13.00 – wprowadzenie i zajęcia w terenie; 15.00-17.00 – prezentacja wyników
i podsumowanie zajęć.
Potrzebne pomoce i materiały:
 Mapka terenu z oznaczeniem stanowisk badawczych;
 Karty pracy, instrukcje do prowadzenia doświadczeń (załączniki nr 1-3);
 Wskaźniki jakości wody z bezkręgowcami (załącznik nr 3d) – opcjonalnie;
 Plastikowa kuweta (najlepiej w jasnym kolorze);
 Słoiki; plastikowe kubki; plastikowa łyżka;
 butelki plastikowe z wodą z kranu;
 Czerpaki do pobierania próbek podłoża; Czerpaki do pobrania próbki wody;
 Lupy, termometry;
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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Arkusze i atlasy do oznaczania zwierząt i roślin;
Przewodniki do oznaczania bezkręgowców wodnych;
Mikroskopy (w pracowni);
Podkładki, ołówki;
4 komputery nadające się do udostępnienia uczestnikom.

Uwaga: konieczne odpowiednie obuwie: buty gumowe lub klapki.
Miejsce realizacji:
Miejsca badań terenowych dla drużyn wyznaczamy tak, by uwzględnić różnice w poziomie troficznym
jezior oraz w stanie czystości wody. Miejsca i przedmiot badań (stanowiska) wyznacza pracownik
odpowiedniego parku. Każda z drużyn może, a nawet powinna otrzymać inny przydział stanowisk, ale
zależy to od miejscowych warunków i warunków danego miejsca.
Odprawę przed badaniami terenowymi, część laboratoryjną oraz podsumowanie wykonujemy
w siedzibie / centrum edukacyjnym parku.
Organizacja zajęć:
Uczestnicy pokonują trasę w ok. 9-osobowych drużynach (np. zielona; czerwona; niebieska; żółta).
Każda drużyna pracuje samodzielnie pod opieką nauczyciela (podkreślmy: pod opieką, a nie
kierownictwem). Drużyna prowadzi badania w podziale na 3 podzespoły: a) badaczy własności
fizycznych zbiornika i opisujących cechy jego otoczenia; b) badaczy roślin; c) badaczy bezkręgowców,
jako biologicznych wskaźników jakości wody. Poszczególne podzespoły wyznaczają spośród siebie:
Lidera podzespołu (dba o podział pracy i sprawność jej realizacji) oraz Pisarza (zanotuje wyniki pracy
w załączonym arkuszu wyników).
Wszyscy członkowie podzespołu są Reporterami gazety „Misja Przyr(g)oda”.
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 Przebieg zajęć – instrukcja dla nauczyciela
Wprowadzenie - postawienie problemu badawczego
Przeprowadź krótkie wprowadzenie do tematu zajęć, które może się odbyć w siedzibie parku
narodowego, centrum edukacyjnym) lub w miejscu zakwaterowania (do 15 minut). Porozmawiaj
z uczniami o bogactwie życia w jeziorze, warunkach życia jakie mają tam rośliny i zwierzęta (m.in.
problem czystości wody) oraz o znaczeniu jakie ma skład gatunkowy roślin i zwierząt dla oceny
jakości wody w jeziorze. We wprowadzeniu wykorzystaj informacje zawarte w Załączniku Nr 5.
Określenie pytania kluczowego i celów badania terenowego
Doprowadź do postawienia pytania kluczowego:
JAKIE ORGANIZMY ŻYJĄ W WODZIE NASZEGO JEZIORA I CO ICH OBECNOŚĆ NAM MÓWI
O JAKOŚCI / CZYSTOŚCI WODY W JEZIORZE?
Określ też cele zajęć, sformułuj je w języku ucznia:
a) Zbadamy i spiszemy gatunki roślin i zwierząt, tych widocznych gołym okiem nad brzegiem
i w wodzie, ale też życie ukryte w pojedynczej kropli.
b) Spróbujemy ocenić czystość wody w jeziorze i niektóre jej właściwości.
c) Opiszemy dla świata najciekawsze naszym zdaniem rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze
oraz poinformujemy o stanie czystości jego wód.
Organizacja badania terenowego:
Zajęcia terenowe (3 h przed obiadem) przeprowadzamy nad brzegiem jeziora, w miejscu wskazanym
na mapie przez pracowników danego parku narodowego. Miejsca te znajdujemy czytając ich
położenie z otrzymanej mapy. Do badań wybieramy miejsce o łagodnym brzegu, z łatwym dostępem
do wody. Uczniowie powinni starać się wykonywać obserwacje i doświadczenia samodzielnie,
korzystając z instrukcji.
Uwaga 1: Przed wyprawą nad wodę konieczne jest zwrócenie uczniom uwagi na kilka zasad
bezpiecznego zachowania. Przede wszystkim:
 Nigdy nie wchodzimy do wody zanim prowadzący nie upewni się, że jest to bezpieczne.
Nigdy nie wchodzimy głębiej do wody (woda nie może sięgać powyżej kolan).
 Do wody wchodzimy w butach gumowych lub sandałach, nigdy boso.
 Woda w jeziorze nie zawsze jest czysta, dlatego nie pijemy wody; nie jemy i nie pijemy w
czasie wykonywania badań. Po skończeniu zajęć terenowych musimy umyć ręce wodą
i mydłem.
 Przed wyjściem w teren sprawdzamy, czy nie mamy ran i zadrapań na dłoniach. Zgłaszamy
je prowadzącemu. Konieczne jest ich zaklejenie wodoodpornymi plastrami; gdy taka osoba
ma kontakt z wodą musi założyć gumowe rękawiczki.
 Nie śmiecimy, staramy się zostawić po sobie jak najmniej śladów.
Uwaga 2: Przypominamy też zasady obserwacji przyrody w parku narodowym.
Zadanie 1: Opiszemy charakterystyczne elementy otoczenia jeziora i własności fizyczne wody, które
mają wpływ na organizmy w niej żyjące
a) Na karcie pracy (załącznik nr 1) uczniowie wpisują nazwę jeziora oraz datę obserwacji.
Na otrzymanej mapie zaznaczają miejsce badań.
b) Pierwsza obserwacja dotyczy struktury krajobrazu wokół jeziora. Mogą tu być np.: duże
tereny leśne, śródpolne kępy krzewów i drzew, żywopłoty, naturalne obszary torfowisk lub
bagien, łąki i pastwiska (nie mylić z trawnikami), nasypy starych dróg i linii kolejowych,
niewielkie pola dzielone miedzami i zaroślami, różne uprawy, tereny parkowe, plantacje
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drzew, np. sady, rozproszona zabudowa jednorodzinna, często koszone trawniki, bez
kwiatów, sama trawa, umocnione brzegi, wielkie pola bez miedz i drzew, jednorodne uprawy,
np. zbóż, płoty i ogrodzenia układające się w szeregi, zwarta zabudowa ulicowa, zabudowa
miejska, wysypiska śmieci, hałdy, składy odpadów, parkingi, chodniki, place manewrowe.
Elementy te uczniowie notują w podziale na składowe krajobrazu naturalnego i krajobrazu
stworzonego przez człowieka (antropogeniczne). Obserwację uzupełniają rysunkiem.
a) Następna obserwacja dotyczy rodzaju dna w badanym miejscu. Jeśli jezioro jest głębsze,
niech pobiorą próbkę materiału z dna za pomocą czerpaka. Dokumentujemy też temperaturę
wody w jeziorze oraz jaki zapach ma woda. Uczniowie ustalą też jaka jest barwa i
przejrzystość wody w jeziorze?
b) Słoik z wodą z jeziora musi być zachowany do późniejszych badań laboratoryjnych.
Zadanie 2: Opiszemy i przeanalizujemy jakie rośliny rosną w wodzie i na jej brzegu
a) Na karcie pracy (załącznik nr 2) uczniowie wpisują nazwę jeziora oraz datę obserwacji.
Na otrzymanej mapie zaznaczają miejsce badań.
b) Stojąc na brzegu jeziora, korzystając z przewodników, kluczy i/lub atlasów, uczniowie
rozpoznają rośliny wodne i przybrzeżne, które znajdą w strefie przybrzeżnej jeziora. Wyniki
wpisują do karty pracy – załącznik 2.
Zadanie 3: Opiszemy i przeanalizujemy jakie zwierzęta bezkręgowe żyją w badanym jeziorze
a) Na karcie pracy (załącznik nr 3a) uczniowie wpisują nazwę jeziora oraz datę obserwacji. Na
otrzymanej mapie zaznaczają miejsce badań.
b) Korzystając z wiadra i sitka (lub czerpaka czy dragi) uczniowie odławiają zwierzęta
bezkręgowe żyjące przy brzegu – w mule, piasku, na roślinach i pod kamieniami. Zwierzęta
złowione czerpakiem bardzo ostrożnie umieszczany jest w pojemnikach (kuwetach)
napełnionych wodą. Czasem, niektóre z organizmów chronią się przed silnym falowaniem
pod kamieniami lub przywierając do roślin. Dlatego należy podnieść kilka kamieni kamień
i przenieść znalezione tam organizmy ostrożnie pęsetą do pojemnika. Podobnie warto jest
sprawdzić niektóre rośliny.
c) Uczniowie oglądają zebrane bezkręgowce. Mogą posłużyć się przy tym lupą. Zebrany materiał
można też przenieść do pracowni i tam skorzystać z mikroskopu stereoskopowego.
Za pomocą przewodnika lub klucza do oznaczania wodnych zwierząt bezkręgowych uczniowie
próbują przyporządkować znalezione okazy do poszczególnych grup zwierząt. Wyniki wpisują
do karty pracy – załącznik nr 3a. Wpisują też gatunki, które udało im się dokładnie oznaczyć.
d) Obserwacja drobnych zwierząt bezkręgowych zamieszkujących wodę w miarę szybko może
dostarczyć informacji o poziomie zanieczyszczeń jeziora. Opierając się na zebranych
informacjach o składzie gatunkowym fauny bezkręgowej strefy przybrzeżnej jeziora
(zwierzęta wskaźnikowe) uczniowie określają jakość wody w jeziorze. Służy do tego załącznik
nr 3b.
e) Po zakończeniu badań wszystkie zwierzęta uczniowie wypuszczają ostrożnie do jeziora.
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Badania laboratoryjne:
Zadanie 4: Praca w ośrodku edukacyjnym
a) Jak wspomniano w opisie zadań 1-3 powyżej, jeśli warunki sprzętowe i lokalowe na to
pozwalają, zabieramy do pracowni próbki wody, kuwety z bezkręgowcami.
b) W pracowni, korzystając z mikroskopów stereoskopowych, wykonujemy część oznaczeń
omówionych wyżej. Wtedy także ocena jakości wody może być dokonana w pracowni po
zebraniu kompletu potrzebnych informacji.
c) Życie w kropli wody – uczniowie z pomocą prowadzących wykonują preparat kropli wody
z jeziora. Oglądają go pod mikroskopem. Obserwowany plankton roślinny i zwierzęcy jest
podstawą pożywienia innych organizmów. Jeśli w pracowni jest do dyspozycji mikroskop z
możliwością podłączenia kamery, to można zaprezentować „życie w kropli wody” na ekranie.
Opracowanie, Prezentacja i Podsumowanie wyników
Zadanie 5: Prezentacja i dyskusja wyników i wniosków
a) Należy pozostawić uczniom swobodę wyboru formy prezentacji. Poster. Ulotka. Prezentacja
PP. Inne. Prezentacje robią poszczególne drużyny zbiorowo.
b) Natomiast „reporterzy” indywidualnie lub w dowolnych grupach opracowują notatki
prasowe, które mają być potem publikowane na fejsie.
c) Uczniowie prezentują swoje obserwacje terenowe. Na wysłuchanie gotowej prezentacji
zaprośmy jak najwięcej pracowników PN.
Podsumowanie
Krótkie podsumowanie obserwacji terenowych. Pomagamy uczniom uporządkować informacje. Jak
była badana jakość wody w jeziorze? Jakie grupy organizmów są dobrymi wskaźnikami czystych wód?
Ile zwierząt roślin i zwierząt udało się Wam się zaobserwować? Które gatunki zapamiętaliście?
Uzupełniamy ich obserwacje i ich wnioski.
Umawiamy się odnośnie dalszej pracy nad publikacjami na fejsie.
Poza tym: Fiesta i celebracja sukcesu. Umawiamy się na następny dzień.
Propozycje popołudniowych gier i zabaw edukacyjnych dot. tematu zajęć
Gra „Co zjem, kto mnie zje”
Zespoły otrzymują wizytówki z rysunkami roślin i zwierząt wodnych (są to np. wydra, perkoz, bielik,
płoć, moczarka, ślimak wodny, glony, okoń, kijanka, rozwielitka, szczupak). Przy ich pomocy budują
zależności pokarmowe.
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Zabawa „Nad moim jeziorem”
Przygotowanie zabawy:
Potrzeba tyle kartek formatu A4 ilu jest uczniów oraz dodatkowe kartki jako wypełnienie toni jeziora,
kredki, pisaki. Przed zajęciami nauczyciel układa z kartek nieregularną figurę geometryczną. Rysuje na
nich kształt jeziora, na niektórych kartkach ze środka wyrysowuje kształty wysp. Kartki z obwodu należy
ponumerować zgodnie z ruchem wskazówek zegara cyframi w dolnym rogu. Kartki ze środka jeziora
mogą pozostać bez oznaczeń.
Przebieg zabawy:
a) Prowadzący najpierw pyta, gdzie chcieliby wybudować sobie dom ? Czy miejsce nad jeziorem jest
atrakcyjne ? Kto chciałby mieszkać tuż nad brzegiem jeziora ?
b) Następnie rozdaje uczniom karki z fragmentami linii brzegowej lub wyspami. Uczniowie kolorują na
niebiesko to co jest wodą, dodatkowo można pokolorować puste kartki – toń jeziora.
c) Prowadzący podaje instrukcję dla uczniów:
 Dostaliście w prezencie działki leżące bezpośrednio nad jeziorem. I na dodatek wygrałeś w
Lotto 900 tys. zł. Co chciałbyś zrobić z tym ? Narysuj swoje pomysły. Czas na wykonanie
zadania – zależnie od inwencji uczniów – od 30 do 40 minut.
 Po skończonej pracy, ze wszystkich kartek ponownie układamy jezioro.
 Prowadzący pyta, jak podoba się teraz jezioro ? Czy jest atrakcyjne do odpoczynku, dla tych,
którzy nie mają tutaj „działki” ? Jakie zagrożenia pojawiły się dla jeziora ?
Zabawa za: Henel A., Wiatr E. (red) 2010. Orlik, ptak jakich mało. Scenariusze zajęć o biologii
i ochronie Orlika Grubodziobego. Wyd. Ptaki Polskie, Goniądz. – Ćwiczenie „Rzeka w naszych rękach”
Gra „Bioakumulacja”.
Gra w łatwy sposób tłumaczy w jaki sposób szkodliwe substancje np. metale ciężkie, które dostają się
do rzeki z zanieczyszczeniami (ścieki, oleje, farby, nawozy sztuczne, itd.) oddziałują na organizmy żywe.
Uczniowie losują wizytówki (z napisami lub rysunkami):
 rzęsa - 8 osób,
 płocie - 4 osoby,
 okonie – 2 osoby,
 bielik – 1 osoba.
Osoby, które wcielają się role rzęsy dostają po 1 kuleczce papieru, które oznaczają metale ciężkie.
Wyjaśniamy: Do wody z zanieczyszczeniami z pobliskiej fabryki dostały się metale ciężkie. Są to te
kuleczki papieru, które dostaje każda rzęsa.
Płocie zjadają po dwie rzęsy, stąd każda oddaje swoje kulki płociom. Każda płoć otrzymuje więc po 2
kuleczki trucizny od rzęs. Okonie zjadają po dwie płocie. Stąd każda oddaje swoje kulki okoniom (każdy
okoń zbiera więc po 4 kulki trucizny). Bielik zapolował na dwa okonie, stąd każdy okoń oddaje swoje
kulki bielikowi, który gromadzi w swoim ciele 8 kulek trucizny.
Wyniki zapisujemy na tablicy.
Kolejne 8 osób dostaje wizytówki ślimaka wodnego i po 2 kulki trucizny, 4 osoby są karasiami, 2 osoby szczupakami, 1 osoba to wędkarz.
Każdy karaś zjada po 2 ślimaki, każdy szczupak po 2 karasie, wędkarz złowił szczupaki i je zjadł. Kto
zgromadził najmniej, a kto najwięcej substancji trujących w swoim organizmie?
Wniosek: Im wyższy poziom zajmuje w łańcuchu pokarmowym dany organizm, tym więcej w jego
organizmie kumuluje się toksyn.
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Gra dydaktyczna „Biomanipulacja”
Biomanipulacja (gr. bios – życie, łac. manipulare – robić coś rękami) – jedna z metod wykorzystywana
w procesie rekultywacji wód. Polegająca na ingerencji w środowisko poprzez zmianę warunków życia
organizmów lub zmianę stosunków ilościowych w danym ekosystemie, przy wykorzystaniu szeregu
zależności łańcucha pokarmowego (np. zwiększenie ilości zooplanktonu i introdukcja wybranych
gatunków ryb wpłynie na ograniczenie liczebności glonów) (źródło http://pl.wikipedia.org)
W Wigierskim Parku Narodowym zwiększa się liczebność dużych ryb drapieżnych, w szczególności
szczupaka, poprzez wprowadzenie ograniczeń odłowów tych ryb w wodach Parku oraz sztuczne
zarybienia. W praktyce ochronnej stosuje się metodę biomanipulacji, polegającą w tym przypadku na
sterowaniu, poprzez zmiany ilości ryb drapieżnych, liczebnością drobnych, zawieszonych w toni
wodnej zwierząt (zooplanktonu), w tym dużych wioślarek filtrujących. Te z kolei, jeśli jest ich dużo, są
w stanie znacząco zmniejszać liczebność drobnych glonów, które są przez wioślarki odfiltrowywane
z toni wodnej i zjadane.
Dlatego też, choć nie bezpośrednio, wysoka liczebność szczupaków przyczyniać się może do wzrostu
przezroczystości wody i np. poprawy warunków bytowania roślin zanurzonych.

(więcej o biomanipulacji: http://www.wigry.win.pl/och_ryb2.htm)
Przygotowanie: w grze powinna wziąć udział cała grupa, należy ustalić umowne proporcje pomiędzy
uczestnikami. Najmniejsza liczba osób – to „szczupaki”, większa od ilości szczupaków liczba osób –
płocie, więcej od płoci jest zooplanktonu, najwięcej glonów.
Gra: Grę przeprowadzamy dwa razy. W pierwszej wersji szczupaków jest mniej, w drugiej turze
szczupaków jest więcej niż w pierwszej turze.
Uczniom przygotowujemy etykiety z wizerunkami: szczupaka, płoci, rozwielitki, chlorelli. Uczniowie
przypinają etykietki, tak aby nie było widać obrazków, rozpraszają się po określonej przestrzeni,
będąc ciągle w ruchu (przechadzają się, biegają). Na znak prowadzącego odwracają etykiety i zaczyna
się „żerowanie” – szczupaki starają się złapać jak najwięcej płoci, płocie wioślarek, wioślarki glonów.
Gonitwa trwa przez czas ustalony przez prowadzącego. Każdy z organizmów może zjeść tylko 3
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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organizmy z niższego rzędu troficznego. Na jego znak kończy się żerowanie, prowadzący
podsumowuje – ile glonów jest w zbiorniku.
Następnie przeprowadza drugą turę zabawy, gdy zdecydowanie zwiększa się liczba szczupaków.
Pozostała liczba organizmów musi pozostać taka sama, do grupy zapraszamy dodatkowe osoby (np.
innych nauczycieli, czy uczniów z innej klasy). Przebieg zabawy jest taki sam jak w 1 turze.
Na zakończenie podsumowujemy liczbę glonów.
Wniosek: w II wariancie, glonów jest mniej w zbiorniku wodnym.
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:
Informacje ogólne o jeziorze

Załącznik nr 1

Nazwa jeziora........................................................
Data obserwacji...............................
Obserwatorzy:.......................................................................................................................................
Obserwacja 1: Jak wygląda krajobraz wokół jeziora?
Opiszcie krajobraz, który rozpościera się przed Wami. Jakie elementy dominują wokół jeziora ?
Elementy krajobrazu naturalnego

Elementy krajobrazu stworzone przez człowieka
(antropogeniczne)

Naszkicujcie widok przed Wami, albo zróbcie zdjęcie i wklejcie je tu po powrocie do domu.
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Obserwacja 2: Jaki zaobserwowaliście rodzaj dna w badanym miejscu?
Zaznaczcie odpowiednie określenie. W przypadku, kiedy woda jest głębsza pobierzcie próbkę dna
czerpakiem.
Piasek
Muł*
Żwir
Glina
Kamienie
Skała

Inne

(Jakie?) ........................................................................................

* Muł – zawiera dużo materii organicznej, jest śliski i czarny.

Obserwacja 3: Jaka jest temperatura wody?
1. W miejscu płytkim wchodzimy do wody i zanurzamy koniec termometru w wodzie i po 30 s
odczytujemy temperaturę. Uwaga – nie wyciągamy termometru z wody podczas odczytu.
2. W miejscu głębokim pobieramy próbkę wody do słoika i zanurzamy w niej termometr. Czekamy 30
s i po tym czasie odczytujemy temperaturę. Uwaga – nie wyciągamy termometru z wody podczas
odczytu.
Temperatura wody wynosiła.......................C°
Obserwacja 4: Jaki jest zapach wody?
1. Pobieramy próbkę wody do słoiczka (do 1/2 – ¾ jego wysokości), zakręcamy go szczelnie i
umieszczamy na kilka do 10 minut na słońcu.
2. Po upływie tego czasu odkręcamy szybko zakrętkę i natychmiast wąchamy zawartość słoiczka.
Zapach powinien być dobrze wyczuwalny.
3. Zakreśl odpowiednie określenie:
Świeży
Stęchły
Rybny
Benzyny
Brak zapachu
Obornika

Gnijących roślin

Inne(Jakie?) ..............................................................

Obserwacja 5: Jaka jest barwa i przejrzystość wody w jeziorze?
1. Do jednego słoika wlewamy wodę z kranu, jako próbę kontrolną, a do drugiego wodę z jeziora.
2. Oba słoiki umieszczamy obok siebie na białym tle (arkuszu papieru) i dokonujemy oceny barwy i
przejrzystości wody z jeziora.
3. Zakreśl odpowiednie określenie:
Barwa wody:
Przeźroczysty

Przejrzystość wody:
Przejrzysta

Brązowy

Żółty

Zielonkawy

Mętna

Pełna zawiesin

Inny (Jaki?) ...................................

Inna (Jaka?) ...................................................
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Jakie rośliny rosną w wodzie i na jej brzegu?

Załącznik nr 2

Nazwa jeziora........................................................
Data obserwacji...............................
Obserwatorzy:.......................................................................................................................................

Krok 1: Stojąc na brzegu jeziora zaobserwujcie jakiego rodzaju rośliny występują w jego strefie
przybrzeżnej (tzw. litoral).
Wskażcie, które z roślin na rysunku poniżej zaobserwowaliście w jeziorze:

Ile różnych roślin udało Ci się znaleźć ? ………………………………………….
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Krok 2:

Przyjrzyjcie się obserwowanym roślinom uważniej i przy użyciu przewodnika, klucza i/lub atlasu do
oznaczania roślin wodnych spróbuje nazwać te rośliny.
A. Spośród roślin przybrzeżnych, których liście wystają nad powierzchnię wody, udało nam się
rozpoznać (zaznaczcie):

Trzcina pospolita

Kosaciec żółty

Pałka szerokolistna

Jeżogłówka gałęzista

Skrzyp błotny

Kropidło wodne

oczeret jeziorny

Żabieniec babka
wodna

Mięta nadwodna

Niezapominajka błotna

Bobrek trójlistkowy

Sit rozpierzchły

Jakie inne……………………………………………………………………………………………………

Knieć błotna
(kaczeniec)
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B. Spośród roślin częściowo zanurzonych (po powierzchni pływają liście oraz kwiaty) udało nam się
rozpoznać (zaznaczcie):

Grzebień biały

Osoka aloesowata

Jaskier wodny

Grążel żółty

Rdestnica pływająca

Rzęsa drobna

rdestnica drobna

Rdestnica kędzierzawa

Żabiściek pływający

Strzałka wodna

Jakie inne……………………………………………………………

C. Spośród roślin wodnych (całkowicie zanurzonych w wodzie) udało nam się rozpoznać (zaznaczcie):

Rogatek sztywny

Glony

Wywłóczniki

Mchy wodne

Moczarka kanadyjska

Jakie inne……………………………………………………………………………………………………………

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

13 I Strona

13

MODUŁ 3: Funkcjonowanie ekosystemów; rola człowieka w przyrodzie

Jakie zwierzęta bezkręgowe żyją w badanym zbiorniku wodnym?

Załącznik nr 3a

Nazwa jeziora........................................................
Data obserwacji...............................
Obserwatorzy:..........................................................................................................................................
Krok 1: Zwierzęta bezkręgowe odławiamy bardzo ostrożnie, przy pomocy wiadra i sitka (lub czerpaka
czy dragi). Zebrany materiał umieszczamy w pojemnikach (kuwetach) napełnionych wodą. Czasem,
niektóre z organizmów chronią się przed silnym falowaniem pod kamieniami. Dlatego podnieś
kamień, zajrzyj od spodniej strony, przenieś znalezione tam organizmy ostrożnie pęsetą do
pojemnika.
Obejrzyjcie uważnie zebrane bezkręgowce. Możecie posłużyć się przy tym lupą. Wskażcie, które
z przedstawionych na rysunku zwierząt zaobserwowaliście w jeziorze:

Ile różnych zwierząt udało Ci się znaleźć ? ………………………………………….
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Krok 2:
Organizmy możesz obejrzeć przy pomocy lupy lub też mikroskopu stereoskopowego. Obserwując
zwierzęta zwróć uwagę na cechy ich budowy, sposób poruszania się, oddychania.
Przy pomocy klucza do oznaczania wodnych zwierząt bezkręgowych spróbuje oznaczyć i nazwać
złowione okazy. Wyniki obserwacji zanotuj poniżej:
Larwy ochotek

Kiełże

Ośliczki

Larwy ważek
różnoskrzydłych

Larwy ważek
równoskrzydłych

Raki

Rureczniki

Larwy jętek

Larwy bzygowatych

Larwy widelnic

Pluskolce

Pijawki

Larwy chrząszczy

Larwy chruścików

Wodne chrząszcze

Pajęczaki

Małże

Ślimaki

Płoszczyce

Larwy chruścików

Larwy sieciarek
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Inne gatunki zwierząt, które udało nam się rozpoznać:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
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Ocena jakości wody w oparciu o zwierzęta wskaźnikowe

Załącznik nr 3b

Porównaj wyniki swoich obserwacji z poniższą tabelą.
Organizmy nieodporne na
zanieczyszczenia, ich
dominująca liczba świadczy
zwykle o dobrej jakości wody
Larwy jętek
Larwy chruścików (domkowe i
bezdomkowe)
Larwy ważek
Kiełże
Chrząszcze wodne
Larwy widelnic

Organizmy te mogą
występować w wodzie o bardzo
szerokim zakresie jakości. Ich
dominacja świadczy zwykle o
umiarkowanej jakości wody
Larwy chrząszczy
Ośliczki
Ślimaki
Małże
Larwy ważek
Kiełże
Chrząszcze wodne

Organizmy odporne na
zanieczyszczenia, ich przewaga
świadczy zwykle o niskiej
jakości wody.
Larwy ochotek
Rureczniki
Larwy bzygowatych
Ośliczki
Pijawki

Która grupa zwierząt jest najliczniej reprezentowana w badanym zbiorniku wodnym ?
Jakość wody w rzece określona przy pomocy zwierząt wskaźnikowych:
Dobra
W normie
Niska

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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 Informacje do wykorzystania przez prowadzących zajęcia:
Informacje dla prowadzącego dotyczące jezior

Załącznik nr 5

Wody słodkie w naszej strefie klimatycznej możemy podzielić na wody podziemne i powierzchniowe,
z kolei wody powierzchniowe na stagnujące i płynące. Wody stagnujące (stojące) obejmują: jeziora,
stawy, wyrobiska, glinianki, młaki, kałuże, zbiorniki zaporowe. Wody stagnujące mają różne rozmiary
i głębokości. Płytkie zbiorniki niewielkich rozmiarów nazywamy potocznie stawami. Zbiorniki większe
i głębokie, mające stratyfikację pionową (pionowe zróżnicowanie natężenia światła, temperatury
i stężenia tlenu), nazywamy jeziorami. Wspólną cechą tych zbiorników jest brak przepływu wody lub
przepływ jest bardzo powolny.
Jeziora mogą różnić się kształtem linii brzegowej, powierzchnią, głębokością, ukształtowaniem dna,
przezroczystością wody, składem chemicznym wody, kwasowością, natlenieniem, itd.
Najważniejszym czynnikiem, na podstawie którego klasyfikujemy jeziora, jest troficzność wód, czyli
ich zasobność w pierwiastki biogenne, które decydują o żyzności wody. Wody żyzne mają wysoką
produkcję glonów i makrofitów (produkcja pierwotna), bakterii, zwierząt (produkcja wtórna). W ślad
za wysoką produkcją materii organicznej w toni wodnej i strefie brzegowej idzie wysoka zawartość
materii organicznej w wodzie i osadach dennych. Według trofii jeziora klasyfikujemy na:
oligotroficzne, eutroficzne, mezotroficzne, dystroficzne.
Jeziora oligotroficzne to zbiorniki o wodach bardzo ubogich w substancje biogenne i organiczne. Są
bardzo dobrze natlenione, z dużą przezroczystością wody, z małą zawartością fosforanów i azotanów.
Zakwitów glonowych w takich jeziorach praktycznie nie ma.
Jeziora eutroficzne są żyzne, charakteryzują się małą przezroczystością wody. w takich zbiornikach
zasięg penetracji światła słonecznego do wód jest niewielki, szczególnie latem, i sięga niekiedy tylko
20–100 cm. Często występująca zielona lub zielonożółta barwa wody spowodowana jest masowym
rozwojem glonów. Nieraz w warstwie przydennej ma miejsce długo trwający deficyt tlenu. Wody
takich jezior mają odczyn zasadowy lub obojętny.
Jeziora mezotroficzne (rozróżnia się a-mezotroficzne i b-mezotroficzne) są formą pośrednią pomiędzy
jeziorami oligotroficznymi i eutroficznymi. Niektóre śródleśne jeziora otrzymały ze zlewni znacznie
więcej związków humusowych i wykształciły zupełnie odmienny typ – zbiorniki dystroficzne. Jeziora
dystroficzne są to niewielkie, płytkie, śródleśne jeziorka o brunatnej lub ciemnożółtej barwie wody,
kwaśne (pH zawsze poniżej 6), o dużej ilości rozpuszczonych substancji humusowych, zawsze małej
zawartości wapnia i niewielkiej ilości tlenu w podpowierzchniowych warstwach wody. Brzeg tych
jezior stanowią mchy torfowce Sphagnum (tzw. mszar torfowcowy), narastające od brzegu ku
środkowi powierzchni wody (pło, spleja). w zbiornikach tego typu nie pojawiają się glonowe zakwity
wody. Suchary należą do ekosystemów mało odpornych na zmiany czynników zewnętrznych
i wrażliwych na wszelkie zmiany zlewniowe i klimatyczne.
Każde z tych jezior na początku swojego istnienia, tj. po ustąpieniu lądolodu, posiadało charakter
oligotroficzny. W następstwie wzbogacenia się wód w związki mineralne postępowała ich ewolucja
w kierunku mezotroficznym i eutroficznym, często z wydatną pomocą człowieka użytkującego gleby
i odprowadzającego ścieki.
(Lubosza Wesołowska. „Przewodnik do rozpoznawania niektórych organizmów wodnych
występujących w Wigierskim Parku Narodowym”. WPN 2003.).
Jeziora nie są niezmienne – podlegają procesowi sukcesji ekologicznej. Sukcesja to szereg zmian,
jakim ulega jezioro w trakcie swojej historii. W skali geologicznej „życie” jeziora trwa bardzo krótko.
Od momentu powstania ulega ono stopniowym zmianom i w końcu zanika. Większość jezior w Polsce
powstała w wyniku działania lodowca, ulega stopniowemu zanikowi. Sukcesja może przebiegać na
dwa sposoby: poprzez tzw. szereg harmoniczny (częstszy) lub nieharmoniczny. Co to oznacza?
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Najprościej rzecz ujmując przykładem sukcesji nieharmonicznej jest zarastanie jeziora dystroficznego,
czego efektem końcowym jest torfowisko wysokie. Sposób harmoniczny jest wtedy, gdy jezioro
oligotroficzne zmienia się w jezioro eutroficzne, płytki staw, a potem las.
W skali życia ludzkiego ten naturalny proces „zamierania” jeziora (starzenia się – czyli proces sukcesji)
jest bardzo powolny, trwa dziesiątki tysięcy lat. Niestety rozwój cywilizacyjny przyspieszył sukcesję,
częstokroć setki razy. Z tego powodu jeziora zaczynają więc zanikać w szybkim tempie i możemy
często zauważyć ten proces w ciągu całego swego życia.
Określenie w jakim aktualnie stanie ekologicznym jest dane jezioro możliwe jest dzięki badaniom
hydrobiologicznym. Aby ocenić stan ekologiczny wody - zarówno jeziora jak i rzeki - bierze się pod
uwagę: zespoły organizmów zasiedlające wody (rośliny i zwierzęta), parametry fizyko-chemiczne oraz
czynniki hydromorfologiczne (bada się np. otoczenie jeziora wzdłuż całej linii brzegowej). Zgodnie z
Ramową Dyrektywą Wodną, do zespołów organizmów wodnych, na podstawie których ocenie się
stan ekologiczny jeziora, należą: (bezkręgowce wodne), plankton roślinny, makrofity i ryby. Ocenia się
skład gatunkowy (różnorodność), liczebność oraz wzajemny stosunek taksonów wrażliwych na
zakłócenia do niewrażliwych. Precyzyjne metody biologicznej oceny jezior na podstawie makrofauny
bezkręgowej dopiero opracowywane w wielu krajach UE (w tym w Polsce). Stąd też podczas naszych
zajęć nie można jednoznacznie określić stanu jeziora na podstawie pobranych prób, a jedynie
wskazać uczniom, na występowanie w zbiorniku określonych grup „odpornościowych” – organizmów
wrażliwych na zanieczyszczenia czy organizmów odpornych na zanieczyszczenia. Badania makrofauny
bezkręgowej powinny być prowadzone w okresie maja, lub też ewentualnie jesienią (wrzesień,
październik) – wtedy gdy jest największe jej zróżnicowanie (w okresie letnim mają miejsce wyloty
dojrzałych form owadów).
Gatunki roślin i zwierząt służące ocenie stanu jakościowego środowiska- w tym wody – nazywa się
bioindykatorami. Gatunkiem wskaźnikowym może być pojedynczy gatunek jak i grupy gatunków czy
całe zespoły. Wskaźnikami biologicznymi (bioindykatorami) mogą być wszelkie organizmy roślinne
i zwierzęce, których obecność lub brak, a także poziom liczebności w danym środowisku, świadczą
o określonych właściwościach badanego ekosystemu.
Idealny bioindykator powinien m.in.: być szeroko rozprzestrzenionym (gatunek kosmopolityczny), być
łatwo znajdowalnym, dostępnym i rozpoznawalnym, mieć wąski zakres tolerancji na interesujący nas
czynnik (organizm stenotypowy); jego obecność w środowisku świadczyć powinna o działaniu lub
występowaniu danego czynnika; powinien specyficznie reagować na testowany czynnik, a jego
reakcja powinna być proporcjonalna do siły oddziaływania tego czynnika.
Jezioro, mimo że jest określane jako ekosystem zamknięty, nie jest całkowicie odizolowane od
otoczenia. Jednym z ważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na warunki w zbiorniku
wodnym jest jego zlewnia. Zlewnia jest to teren otaczający jezioro, do którego spływają z niego
wody. O tym jaki jest skład wód dostających się do zbiornika, decyduje wiele czynników – im większy
obszar zlewni tym więcej różnorodnych substancji wnika do jeziora. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj
rodzaj gleb oraz pokrycie i sposób zagospodarowania zlewni.
Charakter zlewni w znacznym stopniu wpływa na ilość i jakość spływu powierzchniowego. W zlewni
rolniczej do wód jeziornych dostaje się dużo fosforu i azotu, przyspieszając eutrofizację. W zlewni
zalesionej dopływ biogenów jest znacznie mniejszy, dodatkowo wraz z wodami do jeziora dostają się
związki humusowe, zabarwiające wodę na kolor brązowy oraz powodujące zakwaszenie.
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Załącznik nr 6
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występujących
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WPN:
http://www.wigry.win.pl/wodne/spis.htm
2. Ekosystemy wód śródlądowych. (rzeki, jeziora, stawy, torfowiska, …) Pakiet 28 kolorowych foliogramów
(137 fotografii i rycin wraz z opisami). 1998. Wydawnictwo Jangar, Warszawa.
3. Engelhardt W., Jürging P., Pfadenhauer J., Rehfeld K. 1998. Przewodnik. Flora i fauna wód
śródlądowych. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
4. Kłosowscy S. i G. 2001. Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
5. Korbel L. (red). Garbarczyk H.(red. naukowy wyd. polskiego). 1997. Świat Zwierząt. Multico Oficyna
Wydawnicza, Warszawa.
6. Pakiet „Woda w Twojej rzece” (polska wersja brytyjskiego wydawnictwa „The River Water Pack”
opracowanego przez organizację WATCH), 1995. tłum. Wiśniowski B., Wydawca Ojcowski Park
Narodowy.
7. Wytyczne do oceny stanu rzek na podstawie makro-bezkręgowców oraz do pobierania prób makrobezkręgowców w jeziorach. Warszawa, 2004 r. http://www.wlin.pl/rola-wody/biologiczna-ocenaczystosci-wod/bioindykatory/ – Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

20 I Strona

20

MODUŁ 3: Funkcjonowanie ekosystemów; rola człowieka w przyrodzie

Opracowanie: Agnieszka Henel, Andrzej Biderman

Ekosystemy; rola człowieka w przyrodzie
Życie w środowisku wodnym rzeki
 Wstęp:

Cele ogólne:
Poznamy wybrane organizmy rzeczne; Poznamy właściwości fizyczne rzeki i ich wpływ na jakość
wody; Poznamy sposób na ocenę czystości wody w rzece.
Cele szczegółowe:
1. Zbadamy i spiszemy gatunki roślin i zwierząt, tych widocznych gołym okiem nad brzegiem i w
wodzie, ale też życie ukryte w pojedynczej kropli.
2. Oznaczymy czystość wody rzeki przy pomocy organizmów wskaźnikowych i niektóre jej właściwości.
3. Opiszemy dla świata najciekawsze naszym zdaniem rośliny i zwierzęta rzeczne parku oraz
poinformujemy o stanie czystości rzek.
Realizowane elementy PP (ekstrakt z PP):
II etap edukacyjny/ przyroda
 uczeń rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych;
 uczeń interpretuje prędkość jako drogę przebytą w jednostce czasu, wyznacza
doświadczalnie prędkość ruchu;
 uczeń obserwuje i nazywa typowe rośliny i zwierzęta żyjące w rzece;
 uczeń obserwuje zjawiska zachodzące w cieku wodnym, określa kierunek i szacuje
prędkość przepływu wody, rozróżnia prawy i lewy brzeg;
 uczeń prowadzi obserwacje wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (wody);
 uczeń wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji; dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji
i doświadczeń.
III etap edukacyjny/ biologia
 uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;
 wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w środowisku, przedstawia i wyjaśnia
zależności między organizmem a środowiskiem;
 uczeń rozróżnia i opisuje czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmów w środowisku wodnym;
 uczeń wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu.
Czas modułu:
6 godzin:
9.00-13.00 – wprowadzenie i zajęcia w terenie; 15.00-17.00 – prezentacja wyników
i podsumowanie zajęć.
Potrzebne pomoce i materiały:
 Mapka terenu z oznaczeniem stanowisk badawczych;
 Karty pracy, instrukcje do prowadzenia doświadczeń;
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Wskaźniki jakości wody z bezkręgowcami (załącznik nr 2c);
Plastikowa kuweta (najlepiej w jasnym kolorze);
Słoiki; plastikowe kubki; plastikowa łyżka;
butelki plastikowe z wodą z kranu;
Czerpaki do pobierania próbek podłoża; Czerpaki do pobrania próbki wody;
Lupy, kompasy, termometry;
Arkusze i atlasy do oznaczania zwierząt i roślin;
Przewodniki do oznaczania bezkręgowców wodnych;
korek, jabłko lub patyk;
Kij z podziałką do mierzenia głębokości wody;
Linka długości 1m; linka długości 10m; ew. taśma pomiarowa;
Zegarki z sekundnikiem;
Mikroskopy (w pracowni);
Podkładki, ołówki;
4 komputery nadające się do udostępnienia uczestnikom.

Uwaga: konieczne odpowiednie obuwie: buty gumowe lub klapki.
Miejsce realizacji:
Miejsca badań terenowych dla każdej drużyny wyznaczamy tak, by uwzględnić różnice w poziomie
czystości wody. Miejsca i przedmiot badań (stanowiska) wyznacza pracownik odpowiedniego parku.
Każda z drużyn może, a nawet powinna otrzymać inny przydział stanowisk, ale zależy to od
miejscowych warunków i warunków danego miejsca.
Odprawę przed badaniami terenowymi, część laboratoryjną oraz podsumowanie wykonujemy
w siedzibie / centrum edukacyjnym parku.
Organizacja zajęć:
Uczestnicy pokonują trasę w ok. 9-osobowych drużynach (np. zielona; czerwona; niebieska; żółta).
Każda drużyna pracuje samodzielnie pod opieką nauczyciela (podkreślmy: pod opieką, a nie
kierownictwem). Drużyna prowadzi badania w podziale na 3 podzespoły: a) badaczy własności
fizycznych rzeki i opisujących cechy jej otoczenia; b) badaczy roślin; c) badaczy bezkręgowców, jako
biologicznych wskaźników jakości wody. Poszczególne podzespoły wyznaczają spośród siebie: Lidera
podzespołu (dba o podział pracy i sprawność jej realizacji) oraz Pisarza (zanotuje wyniki pracy
w załączonym arkuszu wyników).
Wszyscy członkowie podzespołu są Reporterami gazety „Misja Przyr(g)oda”.
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 Przebieg zajęć – instrukcja dla nauczyciela
Wprowadzenie - postawienie problemu badawczego
Przeprowadź krótkie wprowadzenie do tematu zajęć, które może się odbyć w siedzibie parku
narodowego, centrum edukacyjnym) lub w miejscu zakwaterowania (do 15 minut). Porozmawiaj
z uczniami o bogactwie życia w rzece, warunkach życia jakie mają tam rośliny i zwierzęta (m.in.
problem czystości wody) oraz o znaczeniu jakie skład gatunkowy roślin i zwierząt dla oceny jakości
wody w rzece.
Określenie pytania kluczowego i celów badania terenowego
Doprowadź do postawienia pytania kluczowego:
JAKIE ORGANIZMY ŻYJĄ W WODZIE RZEKI I CO ICH OBECNOŚĆ NAM MÓWI O JAKOŚCI /
CZYSTOŚCI WODY?
Określ też cele zajęć, sformułuj je w języku ucznia:
a) Zbadamy i spiszemy gatunki roślin i zwierząt, tych widocznych gołym okiem nad brzegiem
i w wodzie, ale też życie ukryte w pojedynczej kropli.
b) Spróbujemy ocenić czystość wody w rzece i niektóre jej właściwości.
c) Opiszemy dla świata najciekawsze naszym zdaniem rośliny i zwierzęta żyjące w rzece oraz
poinformujemy o stanie czystości jej wód.
Organizacja badania terenowego:
Zajęcia terenowe (3 h przed obiadem) przeprowadzamy nad brzegiem rzeki, w miejscach wskazanych
na mapie przez pracowników danego parku narodowego. Miejsca te znajdujemy czytając ich
położenie z otrzymanej mapy. Do badań wybieramy miejsce o łagodnym brzegu, z łatwym dostępem
do wody. Uczniowie powinni starać się wykonywać obserwacje i doświadczenia samodzielnie,
korzystając z instrukcji.
Uwaga 1: Przed wyprawą nad wodę konieczne jest zwrócenie uczniom uwagi na kilka zasad
bezpiecznego zachowania. Przede wszystkim:
 Nigdy nie wchodzimy do wody zanim prowadzący nie upewni się, że jest to bezpieczne.
Nigdy nie wchodzimy głębiej do wody (woda nie może sięgać powyżej kolan).
 Do wody wchodzimy w butach gumowych lub sandałach, nigdy boso.
 Woda w rzece nie zawsze jest czysta, dlatego nie pijemy wody; nie jemy i nie pijemy
w czasie wykonywania badań. Po skończeniu zajęć terenowych musimy umyć ręce wodą
i mydłem.
 Przed wyjściem w teren sprawdzamy, czy nie mamy ran i zadrapań na dłoniach. Zgłaszamy
je prowadzącemu. Konieczne jest ich zaklejenie wodoodpornymi plastrami; gdy taka osoba
ma kontakt z wodą musi założyć gumowe rękawiczki.
 Nie śmiecimy, staramy się zostawić po sobie jak najmniej śladów.
Uwaga 2: Przypominamy też zasady obserwacji przyrody w parku narodowym.
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Zadanie 1: Opiszemy cechy brzegów rzeki oraz własności fizyczne wody, które mają wpływ na
organizmy w niej żyjące
a) Na karcie pracy (załącznik nr 1) uczniowie wpisują nazwę rzeki oraz datę obserwacji.
Na otrzymanej mapie zaznaczają miejsce badań.
b) Następnie – zgodnie z instrukcją – uczniowie opisują brzeg rzeki. Brzeg rzeki określimy
ustawiając się twarzą zwróconą w dół biegu rzeki (w kierunku od źródeł do ujścia)- prawy
brzeg mamy po prawej stronie, a lewy po lewej (pomocna może być mapa z zaznaczeniem
miejsca, gdzie jesteśmy).
c) Następna obserwacja dotyczy rodzaju dna w badanym miejscu. Jeśli rzeka jest głębsza, niech
pobiorą próbkę materiału z dna za pomocą czerpaka.
d) Kolejna obserwacja dotyczy kierunku przepływu wody w rzece, który orientujemy względem
stron świata oraz prędkości przepływu wody w rzece.
e) Dokumentujemy też temperaturę wody w rzece oraz jaki zapach ma woda. Uczniowie ustalą
też jaka jest barwa i przejrzystość wody w rzece?
f) Słoik z wodą rzeczną musi być zachowany do późniejszych badań laboratoryjnych.
Zadanie 2: Opiszemy i przeanalizujemy jakie rośliny rosną w wodzie i na jej brzegu
a) Na karcie pracy (załącznik nr 2a) uczniowie wpisują nazwę rzeki oraz datę obserwacji.
Na otrzymanej mapie zaznaczają miejsce badań.
b) Stojąc na brzegu rzeki, korzystając z przewodników, kluczy i/lub atlasów, uczniowie
rozpoznają rośliny wodne i przybrzeżne. Wyniki wpisują do karty pracy – załącznik 2.
Zadanie 3: Opiszemy i przeanalizujemy jakie zwierzęta bezkręgowe żyją w badanej rzece
a) Na karcie pracy (załącznik nr 3a) uczniowie wpisują nazwę rzeki oraz datę obserwacji.
Na otrzymanej mapie zaznaczają miejsce badań.
b) Korzystając z wiadra i sitka (lub czerpaka czy dragi) uczniowie odławiają zwierzęta
bezkręgowe żyjące przy brzegu – w mule, piasku, na roślinach i pod kamieniami. Zwierzęta
złowione czerpakiem bardzo ostrożnie umieszczany jest w pojemnikach (kuwetach)
napełnionych wodą. Czasem, niektóre z organizmów chronią się przed silnym prądem pod
kamieniami lub przywierając do roślin. Dlatego należy podnieść kilka kamieni kamień
i przenieść znalezione tam organizmy ostrożnie pęsetą do pojemnika. Podobnie warto jest
sprawdzić niektóre rośliny.
c) Uczniowie oglądają zebrane bezkręgowce. Mogą posłużyć się przy tym lupą. Zebrany materiał
można też przenieść do pracowni i tam skorzystać z mikroskopu stereoskopowego.
Za pomocą przewodnika lub klucza do oznaczania wodnych zwierząt bezkręgowych uczniowie
próbują przyporządkować znalezione okazy do poszczególnych grup zwierząt. Wyniki wpisują
do karty pracy – załącznik nr 3a. Wpisują też gatunki, które udało im się dokładnie oznaczyć.
d) Obserwacja drobnych zwierząt bezkręgowych zamieszkujących wodę w miarę szybko może
dostarczyć informacji o poziomie zanieczyszczeń wody. Opierając się na zebranych
informacjach o składzie gatunkowym fauny bezkręgowej (zwierzęta wskaźnikowe) uczniowie
określają jakość wody w rzece. Służy do tego załącznik nr 3b.
e) Do tej analizy można też wykorzystać wskaźnik jakości wody przedstawiony w załączniku nr
3c.
f) Po zakończeniu badań wszystkie zwierzęta uczniowie wypuszczają ostrożnie do rzeki.
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Badania laboratoryjne:
Zadanie 4: Praca w ośrodku edukacyjnym
a) Jak wspomniano w opisie zadań 1-3 powyżej, jeśli warunki sprzętowe i lokalowe na to
pozwalają, zabieramy do pracowni próbki wody, kuwety z bezkręgowcami.
b) W pracowni, korzystając z mikroskopów stereoskopowych, wykonujemy część oznaczeń
omówionych wyżej. Wtedy także ocena jakości wody może być dokonana w pracowni po
zebraniu kompletu potrzebnych informacji.
c) Życie w kropli wody – uczniowie z pomocą prowadzących wykonują preparat kropli wody
z rzeki. Oglądają go pod mikroskopem. Obserwowany plankton roślinny i zwierzęcy jest
podstawą pożywienia innych organizmów. Jeśli w pracowni jest do dyspozycji mikroskopz
możliwością podłączenia kamery, to można zaprezentować „życie w kropli wody” na ekranie.
Opracowanie, Prezentacja i Podsumowanie wyników
Zadanie 5: Prezentacja i dyskusja wyników i wniosków
a) Należy pozostawić uczniom swobodę wyboru formy prezentacji. Poster. Ulotka. Prezentacja
PP. Inne. Prezentacje robią poszczególne drużyny zbiorowo.
b) Natomiast „reporterzy” indywidualnie lub w dowolnych grupach opracowują notatki
prasowe, które mają być potem publikowane na fejsie.
c) Uczniowie prezentują swoje obserwacje terenowe. Na wysłuchanie gotowej prezentacji
zaprośmy jak najwięcej pracowników PN.
Podsumowanie
Krótkie podsumowanie obserwacji terenowych. Pomagamy uczniom uporządkować informacje. Jak
była badana jakość wody w rzece? Jakie grupy organizmów są dobrymi wskaźnikami czystych wód?
Ile zwierząt roślin i zwierząt udało się Wam się zaobserwować? Które gatunki zapamiętaliście?
Uzupełniamy ich obserwacje i ich wnioski.
Umawiamy się odnośnie dalszej pracy nad publikacjami na fejsie.
Poza tym: Fiesta i celebracja sukcesu. Umawiamy się na następny dzień.
Propozycje gier i zabaw edukacyjnych
Gra „Co zjem, kto mnie zje”
Zespoły otrzymują wizytówki z rysunkami roślin i zwierząt wodnych (są to np. wydra, perkoz, bielik,
płoć, moczarka, ślimak wodny, glony, okoń, kijanka, rozwielitka, szczupak). Przy ich pomocy budują
zależności pokarmowe.
Modele ryb do wykonania
Wykonaj zadanie wg instrukcji (Załącznik 4).
Inne modele rybek w formacie pdf można pobrać ze strony Konwencji Ramsar:
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-reports-/main/ramsar/1-30-99%5E26125_4000_0__
Gra „Bioakumulacja”.
Gra w łatwy sposób tłumaczy w jaki sposób szkodliwe substancje np. metale ciężkie, które dostają się
do rzeki z zanieczyszczeniami (ścieki, oleje, farby, nawozy sztuczne, itd.) oddziałują na organizmy żywe.
Uczniowie losują wizytówki (z napisami lub rysunkami):
 rzęsa - 8 osób,
 płocie - 4 osoby,
 okonie – 2 osoby, bielik – 1 osoba.
Osoby, które wcielają się role rzęsy dostają po 1 kuleczce papieru, które oznaczają metale ciężkie.
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Wyjaśniamy: Do wody z zanieczyszczeniami z pobliskiej fabryki dostały się metale ciężkie. Są to te
kuleczki papieru, które dostaje każda rzęsa.
Płocie zjadają po dwie rzęsy, stąd każda oddaje swoje kulki płociom. Każda płoć otrzymuje więc po 2
kuleczki trucizny od rzęs. Okonie zjadają po dwie płocie. Stąd każda oddaje swoje kulki okoniom (każdy
okoń zbiera więc po 4 kulki trucizny). Bielik zapolował na dwa okonie, stąd każdy okoń oddaje swoje
kulki bielikowi, który gromadzi w swoim ciele 8 kulek trucizny.
Wyniki zapisujemy na tablicy.
Kolejne 8 osób dostaje wizytówki ślimaka wodnego i po 2 kulki trucizny, 4 osoby są karasiami, 2 osoby szczupakami, 1 osoba to wędkarz.
Każdy karaś zjada po 2 ślimaki, każdy szczupak po 2 karasie, wędkarz złowił szczupaki i je zjadł. Kto
zgromadził najmniej, a kto najwięcej substancji trujących w swoim organizmie?
Wniosek: Im wyższy poziom zajmuje w łańcuchu pokarmowym dany organizm, tym więcej w jego
organizmie kumuluje się toksyn.
Gra dydaktyczna „Biomanipulacja”
Biomanipulacja (gr. bios – życie, łac. manipulare – robić coś rękami) – jedna z metod wykorzystywana
w procesie rekultywacji wód. Polegająca na ingerencji w środowisko poprzez zmianę warunków życia
organizmów lub zmianę stosunków ilościowych w danym ekosystemie, przy wykorzystaniu szeregu
zależności łańcucha pokarmowego (np. zwiększenie ilości zooplanktonu i introdukcja wybranych
gatunków ryb wpłynie na ograniczenie liczebności glonów) (źródło http://pl.wikipedia.org)
W Wigierskim Parku Narodowym zwiększa się liczebność dużych ryb drapieżnych, w szczególności
szczupaka, poprzez wprowadzenie ograniczeń odłowów tych ryb w wodach Parku oraz sztuczne
zarybienia. W praktyce ochronnej stosuje się metodę biomanipulacji, polegającą w tym przypadku na
sterowaniu, poprzez zmiany ilości ryb drapieżnych, liczebnością drobnych, zawieszonych w toni
wodnej zwierząt (zooplanktonu), w tym dużych wioślarek filtrujących. Te z kolei, jeśli jest ich dużo, są
w stanie znacząco zmniejszać liczebność drobnych glonów, które są przez wioślarki odfiltrowywane z
toni wodnej i zjadane.
Dlatego też, choć nie bezpośrednio, wysoka liczebność szczupaków przyczyniać się może do wzrostu
przezroczystości wody i np. poprawy warunków bytowania roślin zanurzonych.
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(więcej o biomanipulacji: http://www.wigry.win.pl/och_ryb2.htm)
Przygotowanie: w grze powinna wziąć udział cała grupa, należy ustalić umowne proporcje pomiędzy
uczestnikami. Najmniejsza liczba osób – to „szczupaki”, większa od ilości szczupaków liczba osób –
płocie, więcej od płoci jest zooplanktonu, najwięcej glonów.
Gra: Grę przeprowadzamy dwa razy. W pierwszej wersji szczupaków jest mniej, w drugiej turze
szczupaków jest więcej niż w pierwszej turze.
Uczniom przygotowujemy etykiety z wizerunkami: szczupaka, płoci, rozwielitki, chlorelli. Uczniowie
przypinają etykietki, tak aby nie było widać obrazków, rozpraszają się po określonej przestrzeni,
będąc ciągle w ruchu (przechadzają się, biegają). Na znak prowadzącego odwracają etykiety i zaczyna
się „żerowanie” – szczupaki starają się złapać jak najwięcej płoci, płocie wioślarek, wioślarki glonów.
Gonitwa trwa przez czas ustalony przez prowadzącego. Każdy z organizmów może zjeść tylko 3
organizmy z niższego rzędu troficznego. Na jego znak kończy się żerowanie, prowadzący
podsumowuje – ile glonów jest w zbiorniku.
Następnie przeprowadza drugą turę zabawy, gdy zdecydowanie zwiększa się liczba szczupaków.
Pozostała liczba organizmów musi pozostać taka sama, do grupy zapraszamy dodatkowe osoby (np.
innych nauczycieli, czy uczniów z innej klasy). Przebieg zabawy jest taki sam jak w 1 turze.
Na zakończenie podsumowujemy liczbę glonów.
Wniosek: w II wariancie, glonów jest mniej w zbiorniku wodnym.
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:
Załącznik nr 1

Informacje ogólne o naszej rzece
Nazwa rzeki........................................................

Data obserwacji...............................

Obserwatorzy:.......................................................................................................................................
Obserwacja 1: Na którym brzegu rzeki się znajdujecie?
Brzeg rzeki określimy ustawiając się twarzą zwróconą w dół biegu rzeki (w kierunku od źródeł do
ujścia)- prawy brzeg mamy po prawej stronie, a lewy po lewej (pomocna może być mapa z
zaznaczeniem miejsca, gdzie jesteśmy).
Prawy

Brzeg rzeki:

Lewy

Obserwacja 2: Jak wygląda brzeg rzeki?
Można zakreślić więcej możliwości.
Rosną drzewa

Brak drzew

Rosną rośliny wynurzone

Rosną rośliny o liściach pływających

Brak roślin wynurzonych

Brak roślin o liściach pływających

Inne ......................................................

Obserwacja 3: Jaki zaobserwowaliście rodzaj dna w badanym miejscu?
Zaznaczcie odpowiednie określenie. W przypadku, kiedy rzeka jest głębsza pobierzcie próbkę dna
czerpakiem.
Piasek

Muł*

Skała

Inne

Żwir

Glina

Kamienie

(Jakie?) ........................................................................................

* Muł – zawiera dużo materii organicznej, jest śliski i czarny.
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Obserwacja 4: Jaki jest kierunek przepływu wody w rzece?
Kierunek przepływu badamy rzucając do wody jak najdalej od brzegu np. patyk. Kierunek, w którym
płynie, wyznaczamy w oparciu o położenie słońca lub z użyciem kompasu.
Zakreśl na poniższej liście właściwy kierunek przepływu wody:
Tak/Nie
południowy (S)
północny (N)
zachodni (W)
wschodni (E)
inny (jaki?) …………...................................................
Obserwacja 5: Jaka jest prędkość przepływu wody?
1. Wzdłuż brzegu rozkładamy 10-metrowy odcinek linki lub taśmę mierniczą o tej długości.
2. Jedna osoba wrzuca powyżej początku linki korek (lub kawałek gałązki, drewna). Druga osoba przy
pomocy zegarka z sekundnikiem mierzy jak długo płynie korek z jednego krańca linki do drugiego.
3. Pomiar można powtórzyć 2 razy i obliczyć średnią z uzyskanych wyników.
Średnią obliczamy dodając do siebie uzyskane czasy np.

5 sekund + 7 sekund = 12 sekund

Następnie wynik dzielimy przez ilość uzyskanych czasów, czyli 2: 12 sekund : 2 = 6 sekund
Korek pokonał odległość 10 m w czasie

............................................ sekund.

Obserwacja 6: Jaka jest temperatura wody?
1. W miejscu płytkim wchodzimy do wody i zanurzamy koniec termometru w wodzie i po 30 s
odczytujemy temperaturę. Uwaga – nie wyciągamy termometru z wody podczas odczytu.
2. W miejscu głębokim pobieramy próbkę wody do słoika i zanurzamy w niej termometr. Czekamy 30 s i
po tym czasie odczytujemy temperaturę. Uwaga – nie wyciągamy termometru z wody podczas odczytu.
Temperatura wody wynosiła

.................................................C°

Obserwacja 7: Jaki jest zapach wody?
1. Pobieramy próbkę wody do słoiczka (do 1/2 – ¾ jego wysokości), zakręcamy go szczelnie
i umieszczamy na kilka do 10 minut na słońcu.
2. Po upływie tego czasu odkręcamy szybko zakrętkę i natychmiast wąchamy zawartość słoiczka.
Zapach powinien być dobrze wyczuwalny.
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3. Zakreśl odpowiednie określenie:
Świeży

Stęchły

Rybny

Obornika

Gnijących roślin

Benzyny

Brak zapachu

Inne(Jakie?) ..............................................................

Obserwacja 8: Jaka jest barwa i przejrzystość wody w rzece?
1. Do jednego słoika wlewamy wodę z kranu, jako próbę kontrolną, a do drugiego wodę z rzeki.
2. Oba słoiki umieszczamy obok siebie na białym tle (arkuszu papieru) i dokonujemy oceny barwy
i przejrzystości wody w rzece.
3. Zakreśl odpowiednie określenie:
Barwa wody z :
Przeźroczysty

Przejrzystość wody:
Przejrzysta

Brązowy

Żółty

Zielonkawy

Mętna

Pełna zawiesin

Inny (Jaki?) ...................................

Inna (Jaka?) ...................................................
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Załącznik nr 2

Jakie rośliny rosną w wodzie i na jej brzegu?

Stojąc na brzegu rzeki zaobserwujcie jakiego rodzaju rośliny występują w jego strefie przybrzeżnej.
Przyjrzyjcie się obserwowanym roślinom uważniej i przy użyciu przewodnika, klucza i/lub atlasu do
oznaczania roślin wodnych spróbuje nazwać te rośliny.
Spośród roślin przybrzeżnych udało nam się rozpoznać (zaznaczcie):

Trzcina pospolita

Kosaciec żółty

Pałka szerokolistna

Jeżogłówka gałęzista

Manna mielec

Tatarak zwyczajny

oczeret jeziorny

Łączeń baldaszkowy

Mięta nadwodna

Niezapominajka błotna

Turzyce

Knieć błotna
(kaczeniec)
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Sit rozpierzchły

Śledziennica
skrętolistna

Wątrobowce

Lepiężnik

Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spośród roślin wodnych udało nam się rozpoznać (zaznaczcie):

Grzebień biały

Grążel żółty

Strzałka wodna

Rzęsa drobna
Rogatek sztywny

Jaskier wodny

Wywłóczniki

Rdestnica pływająca

Rdestnica
kędzierzawa

Moczarka kanadyjska

Żabiściek pływający

Glony
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Przetacznik bobownik
Potocznik wąskolistny

Mchy wodne

Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 3a

Jakie zwierzęta bezkręgowe żyją w badanej wodzie?
Zwierzęta bezkręgowe odławiamy bardzo ostrożnie, przy pomocy wiadra i sitka (lub czerpaka czy
dragi). Zebrany materiał umieszczamy w pojemnikach (kuwetach) napełnionych wodą. Czasem,
niektóre z organizmów chronią się przed silnym falowaniem pod kamieniami. Dlatego podnieś
kamień, zajrzyj od spodniej strony, przenieś znalezione tam organizmy ostrożnie pęsetą do
pojemnika.
Organizmy możesz obejrzeć przy pomocy lupy lub też mikroskopu stereoskopowego. Obserwując
zwierzęta zwróć uwagę na cechy ich budowy, sposób poruszania się, oddychania.
Przy pomocy klucza do oznaczania wodnych zwierząt bezkręgowych spróbuje oznaczyć i nazwać
złowione okazy. Wyniki obserwacji zanotuj poniżej:
Ośliczki
Kiełże
Larwy ochotek

Larwy ważek
różnoskrzydłych

Larwy ważek
równoskrzydłych

Wypławki

Małże

Rureczniki

Larwy jętek

Larwy bzygowatych

Larwy widelnic

Pijawki

Pluskolce

Ślimaki

Płoszczyca
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Larwy chrząszczy

Larwy chruścików

Wodne chrząszcze

Pajęczaki

Larwy chruścików

Larwy sieciarek

Inne
grupy………………………………………………………………………….………….…………….…………

Gatunki zwierząt, które udało nam się rozpoznać:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 3b

Ocena jakości wody w oparciu o zwierzęta wskaźnikowe
Porównaj wyniki swoich obserwacji z poniższą tabelą.
Organizmy nieodporne na
zanieczyszczenia, ich
dominująca liczba świadczy
zwykle o dobrej jakości wody
Larwy jętek
Larwy chruścików (domkowe i
bezdomkowe)
Larwy ważek
Kiełże
Chrząszcze wodne
Larwy widelnic

Organizmy te mogą
występować w wodzie o bardzo
szerokim zakresie jakości. Ich
dominacja świadczy zwykle o
umiarkowanej jakości wody
Larwy chrząszczy
Ośliczki
Ślimaki
Małże
Larwy ważek
Kiełże
Chrząszcze wodne

Organizmy odporne na
zanieczyszczenia, ich przewaga
świadczy zwykle o niskiej
jakości wody.
Larwy ochotek
Rureczniki
Larwy bzygowatych
Ośliczki
Pijawki

Która grupa zwierząt jest najliczniej reprezentowana w badanym zbiorniku wodnym ?
Jakość wody w rzece określona przy pomocy zwierząt wskaźnikowych:
Dobra

W normie

Niska

Do oznaczenia czystości wody możecie też posłużyć się wskaźnikiem jakości wody przedstawionym w
załączniku nr 3c.
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Wskaźnik jakości wody – strona tylna
Wskaźnik jakości wody – strona tylna
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 Informacje do wykorzystania przez prowadzących zajęcia:
Załącznik nr 5

Literatura uzupełniająca:
1. Ekosystemy wód śródlądowych. (rzeki, jeziora, stawy, torfowiska, …) Pakiet 28 kolorowych
foliogramów (137 fotografii i rycin wraz z opisami). 1998. Wydawnictwo Jangar, Warszawa.
2. Engelhardt W., Jürging P., Pfadenhauer J., Rehfeld K. 1998. Przewodnik. Flora i fauna wód
śródlądowych. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
3. Kłosowscy S. i G. 2001. Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne. Multico Oficyna Wydawnicza,
Warszawa.
4. Korbel L. (red). Garbarczyk H.(red. naukowy wyd. polskiego). 1997. Świat Zwierząt. Multico
Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
5. Pakiet „Woda w Twojej rzece” (polska wersja brytyjskiego wydawnictwa „The River Water
Pack” opracowanego przez organizację WATCH), 1995. tłum. Wiśniowski B., Wydawca
Ojcowski Park Narodowy.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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Opracowanie: Marcin Guzik

Ekosystemy; rola człowieka w przyrodzie
Sukcesja leśna
 Wstęp:

Cele ogólne:
Dowiemy się w jaki sposób zaprzestanie wykaszania/wypasu wpłynęło na skład roślinności łąki/
polany. Poznamy zjawisko sukcesji wtórnej roślinności.
Cele szczegółowe:
1. Zbadamy jak dużo roślin jak i zwierząt jest związanych z ekosystemem łąkowym i leśnym oraz czy
są to te same gatunki.
2. Wykonamy pomiar warunków świetlnych panujących w lesie i na polanie.
3. Przeprowadzimy obserwacje przyrodnicze w strefie przejściowej między „ciemnym” lasem
a łąką.
Realizowane elementy PP (ekstrakt z PP):
II etap edukacyjny/ przyroda
 uczeń obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego;
 uczeń wykonuje pomiary, szacuje odległości i wysokości w terenie;
 uczeń przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, wyjaśnia proste
zależności między zjawiskami;
 uczeń wskazuje miejsca, w których zaszły zmiany pod wpływem działalności człowieka;
 uczeń korzysta z instrukcji; dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń.
III etap edukacyjny/ biologia
 uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; posługuje się prostym kluczem do
oznaczania organizmów;
 uczeń przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem;
 uczeń wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu; wykazuje, że są one
powiązane różnorodnymi zależnościami.
Czas modułu:
6 godzin:
9.00-13.00 – wprowadzenie i zajęcia w terenie; 15.00-17.00 – prezentacja wyników
i podsumowanie zajęć.
Potrzebne pomoce i materiały:
 karty pracy, zdjęcia pasterzy i owiec, metr, luxomierz.
Miejsce realizacji:
Dowolne miejsce gdzie las styka się ze środowiskiem łąkowym, na którym zaprzestano wykaszania
lub wypasu, w wyniku czego występuje tu zjawisko spontanicznej sukcesji lasu na łąkę. Ew. polana
śródleśna, która była wcześniej wykorzystywana jako łąka lub pastwisko, lecz tego użytkowania
zaprzestano, pozwalając na stopniowe wkracza nie lasu. Ważne jest, by występowały tu trzy
środowiska: 1) „stary” las; 2) Łąka lub pastwisko z zachowaną jeszcze roślinnością nieleśną (łąkową/
pastwiskową); 3) strefa przejściowa, gdzie wśród pozostałości roślinności nieleśnej pojawiają się

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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drzewa – najlepiej wykazujące gradację wielkości/ wieku podrostów, poczynając od sąsiedztwa lasu
(starsze i bardziej zagęszczone) po miejsca bardziej odległe, gdzie drzewka są jeszcze małe i rzadkie.

 Przebieg zajęć – instrukcja dla nauczyciela
Wprowadzenie - postawienie problemu badawczego
Przeprowadź krótkie wprowadzenie do tematu zajęć, które może się odbyć w siedzibie parku
narodowego, centrum edukacyjnym) lub w miejscu zakwaterowania (do 15 minut).
Porozmawiaj z uczniami o tym, w jakich miejscach naturalnie mogą występować łąki i polany?
Poproś, by zapoznali się z dostarczonymi mapami historycznymi (załącznik nr 1). Poproś, by na tej
podstawie spróbowali opowiedzieć historię przedstawionego terenu. Podpowiedzią do interpretacji
map mogą być rysunki lub zdjęcia, które można udostępnić uczniom w przypadku gdyby nie byli
wstanie ustalić właściwego przebiegu zdarzeń.
W podsumowaniu wypowiedzi uczniów uzupełnij ich wnioski tak, by utrwalić zrozumienie faktu, że
kiedyś większość naszego kraju porośnięta była lasami. Po pojawieniu się człowieka, lasy zaczęto
wycinać a uzyskaną w ten sposób przestrzeń zagospodarowywano m.in. na łąki, pastwiska i pola
uprawne. Rozwój osadnictwa spowodował, że coraz większa część kraju była przekształcana na użytki
rolne. Z chwilą zaprzestania użytkowania rolniczego rozpoczął się proces sukcesji wtórnej, czyli
powrotu zbiorowisk leśnych na tereny, gdzie niegdyś one występowały.
Doprowadź do postawienia pytania kluczowego:
W JAKI SPOSÓB ZAPRZESTANIE WYKASZANIA/WYPASU WPŁYNĘŁO NA SKŁAD ROŚLINNOŚCI
ŁĄKI/ POLANY?
Określ też cele zajęć, sformułuj je w języku ucznia:
a) Zbadamy jak dużo roślin i zwierząt jest związanych z ekosystemem łąkowym, a ile z leśnym
oraz czy są to te same gatunki.
b) Stwierdzimy jak zmienia się ilość światła docierająca do roślin zielnych w lesie i na łące/
polanie.
c) Zaobserwujemy jak zmienia się roślinność w miarę zagęszczania się drzew, które zachodzi
w strefie przejściowej między „ciemnym” lasem a łąką.
Przebieg badań terenowych
Zadanie 1. Zbadamy jak dużo roślin i zwierząt jest związanych z ekosystemem łąkowym i leśnym?
a) W lesie oraz na łące wyznaczamy powietrznię o wymiarach 10 x 10 kroków. Obie powierzchnie
badawcze należy założyć w odpowiedniej odległości od brzegu lasu (najlepiej w odległości
równej dwóm wysokościom drzew), gdyż brzeg lasu jako strefa ekotonowa (przejściowa)
charakteryzuje się występowaniem organizmów z obu biocenoz. Na łące powierzchnia powinna
obejmować fragmenty jednorodnej roślinności, pozbawionej drzew i krzewów.
b) Na każdym rogu powierzchni badawczej wbijamy patyk tak, by był dla wszystkich widoczny.
c) Na każdej powierzchni zliczamy gatunki roślin i zwierząt. Wynikiem jest liczba dostrzeżonych
gatunków roślin oraz liczba dostrzeżonych gatunków zwierząt. Wynik zapisujemy w arkuszu
roboczym (załącznik nr 2).
d) Posługując się atlasem roślin określamy nazwy 10 roślin zielnych, które najbardziej się
wyróżniają w na wyznaczonej powierzchni badawczej. Wynik zapisujemy w arkuszu roboczym.
e) Zaznaczamy te gatunki, które występują zarówno na łące/ polanie jak i w lesie. Wynik
zapisujemy w arkuszu roboczym.
Zadanie 2. Wykonamy pomiar warunków świetlnych panujących w lesie i na polanie
Korzystając z luxomierzy zbadamy jak zmienia się ilość światła docierająca do ziemi w różnych
środowiskach: w lesie i na łące/ polanie. Badanie wykonamy wzdłuż linii prostej, która jest
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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prostopadła do brzegu lasu. Pomiary powtarzamy co 2 metry. Rozpoczynamy je w lesie, a potem
kontynuujemy na polanie/ łące, oddalając się stopniowo od ściany „starego” lasu. Wyniki zapisujemy
w arkuszu roboczym (załącznik nr 3).
Zadanie 3. Przeprowadzimy obserwacje przyrodnicze w strefie przejściowej między „ciemnym”
lasem a łąką.
Obserwacje przyrodnicze będą prowadzone w strefie przejściowej między „ciemnym” lasem a łąką, w
miejscu gdzie na łące pojawiły się już drzewa. W tym celu wyznaczamy linię prostopadłą do skraju
„ciemnego lasu” i biegnącą aż do miejsca gdzie drzew jeszcze nie ma. Może to być ta sama linia, na
której prowadzone były obserwacje dotyczące ilości światła docierającego do ziemi.
Obserwacje obejmą stwierdzenie ile młodych drzewek pojawiło się na łące/ polanie i jak są duże. W
tym celu policzymy ile drzew i jak dużych spotykamy w miarę oddalania się od ściany „ciemnego”
lasu. Kolejna obserwacja dotyczy tego, czy w pobliżu lasu występują inne gatunki roślin niż na środku
polany? W tym celu oznaczamy 3 gatunki roślin, które są obserwowane tylko między gęstymi
drzewami w pobliżu lasu, a których nie ma na łące lub w miejscach gdzie drzewa są jeszcze rzadkie
oraz 3 gatunki roślin łąkowych, które są obserwowane tylko w miejscach gdzie drzewa są jeszcze
rzadkie, a których już nie ma między gęstymi drzewami w pobliżu lasu. Na koniec obserwujemy czy na
łące / polanie dostrzegłeś jakieś tropy lub ślady zwierząt?
Opracowanie i prezentacja wyników
Zadanie 5: Prezentacja i dyskusja wyników i wniosków
a) Należy pozostawić uczniom swobodę wyboru formy prezentacji. Poster. Ulotka. Prezentacja
PP. Inne. Prezentacje robią poszczególne drużyny zbiorowo.
b) Natomiast „reporterzy” indywidualnie lub w dowolnych grupach opracowują notatki
prasowe, które mają być potem publikowane na fejsie.
c) Uczniowie prezentują swoje obserwacje terenowe. Na wysłuchanie gotowej prezentacji
zaprośmy jak najwięcej pracowników PN.
Podsumowanie wyników
Krótkie podsumowanie obserwacji terenowych dokonane przez prowadzącego. Uzupełniamy
obserwacje uczniów i ich wnioski.
Pomagamy uczniom uporządkować zebrane informacje. Dążymy do wyjaśnienia w jakich warunkach
mogą występować łąki oraz do stwierdzenie, że różnorodność organizmów na łące jest większa niż w
lesie. A skoro są domem tylu roślin i zwierząt, to należy je chronić. W podsumowaniu dążymy do
omówienia sposobów, które są konieczne do ich utrzymania łąk w polskim krajobrazie.
Umawiamy się odnośnie dalszej pracy nad publikacjami na fejsie.
Poza tym: Fiesta i celebracja sukcesu. Umawiamy się na następny dzień.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:
Historia terenu utrwalona na mapie:

Załącznik nr 1

Fotomapa z 1955 r.

Mapa z 1938 r.

Opisz historię nieznanego terenu korzystając tylko z map. Poniżej znajdują się mapy i fotomapy tego
samego obszaru w Tatrach wykonane w różnych okresach (wszystkie pokazane są w tej samej skali).

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

4 I Strona

4

Fotomapa z 2012 r.

Fotomapa z 2004 r.

MODUŁ 3: Funkcjonowanie ekosystemów; rola człowieka w przyrodzie

Spróbuj opowiedzieć co się wydarzyło i jak do tego doszło .………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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Las i łąka – jakie rośliny i jakie zwierzęta spotykamy w obu środowiskach?
a)

b)
c)
d)

Załącznik nr 2

W lesie oraz na łące wyznacz po jednej powietrzni badawczej o wymiarach 10 x 10 kroków. Obie
powierzchnie należy założyć w odpowiedniej odległości od brzegu lasu (najlepiej w odległości
równej wysokości dwóch drzew). Na łące powierzchnia powinna obejmować fragmenty
jednorodnej roślinności, pozbawionej drzew i krzewów.
Na każdej powierzchni zlicz gatunki roślin i zwierząt.
Wynikiem jest liczba dostrzeżonych gatunków roślin oraz liczba dostrzeżonych gatunków
zwierząt. Wynik zapisz poniżej.
Posługując się otrzymanym atlasem roślin określ nazwy 10 roślin zielnych, które najbardziej się
wyróżniają w na wyznaczonej powierzchni badawczej. Wynik zapisz poniżej.
Zaznacz te, które zauważyłeś zarówno na polanie jak i w lesie.

ŁĄKA / POLANA
LAS
Liczba gatunków zwierząt ………………………
Liczba gatunków zwierząt ………………………
Liczba gatunków roślin …………………….…….
Liczba gatunków roślin …………………….…….
Gatunek 1 ………………..…………….
Gatunek 1 ………………..…………….
Gatunek 2 ……………………………….
Gatunek 2 ……………………………….
Gatunek 3 ………………………………
Gatunek 3 ………………………………
Gatunek 4 ………………………………
Gatunek 4 ………………………………
Gatunek 5 ………………………………
Gatunek 5 ………………………………
Gatunek 6 ………………………………
Gatunek 6 ………………………………
Gatunek 7 ………………………………
Gatunek 7 ………………………………
Gatunek 8 ………………………………
Gatunek 8 ………………………………
Gatunek 9 ………………………………
Gatunek 9 ………………………………
Gatunek 10 …………………………….
Gatunek 10 …………………………….
Liczba gatunków wspólnych dla obu środowisk ……………………………………………………………………………….

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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Las i łąka – ile światła dociera do dna lasu, a ile na łąkę?

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3
Korzystając z przyrządów do pomiaru światła zbadaj jak zmienia się jego ilość docierająca do ziemi.

Las i łąka – ile światła dociera do dna lasu, a ile na łąkę?
Badanie wykonaj wzdłuż linii prostej, która jest prostopadła do brzegu lasu. Pomiary powtarzaj co

Korzystając z przyrządów do pomiaru światła zbadaj jak zmienia się jego ilość docierająca do ziemi.
2 metry. Rozpocznij je w lesie, a potem na polanie/ łące oddalając się stopniowo od ściany „starego”
Badanie wykonaj wzdłuż linii prostej, która jest prostopadła do brzegu lasu. Pomiary powtarzaj co
lasu.
2 metry. Rozpocznij je w lesie, a potem na polanie/ łące oddalając się stopniowo od ściany „starego”
W lesie:
lasu.
… ku brzegowi lasu   
W lesie:
20 m
18 m
16 m
14 m
12 m
10 m
8m
6m
4m
2m
… ku brzegowi lasu   
20 m
18 m
16 m
14 m
12 m
10 m
8m
6m
4m
2m
Brzeg lasu
0m
Brzeg lasu
0m
Na polanie / łące
… od brzegu „starego” lasu ku otwartej, bezleśnej przestrzeni   
Na polanie / łące
2m
4m
6m
8m
10 m
12 m
14 m
16 m
18 m
20 m
… od brzegu „starego” lasu ku otwartej, bezleśnej przestrzeni   
2m
4m
6m
8m
10 m
12 m
14 m
16 m
18 m
20 m
… od brzegu „starego” lasu ku otwartej, bezleśnej przestrzeni   
22 m
24 m
26 m
28 m
30 m
32 m
34 m
36 m
38 m
40 m
… od brzegu „starego” lasu ku otwartej, bezleśnej przestrzeni   
22 m
24 m
26 m
28 m
30 m
32 m
34 m
36 m
38 m
40 m
Wynik przedstaw na wykresie.
Wynik przedstaw na wykresie.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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Strefa przejściowa między lasem i łąką – …?

Załącznik nr 4

Przeprowadź opisane niżej obserwacje przyrodnicze w strefie przejściowej między „ciemnym” lasem
a łąką. Obserwacje prowadź tylko w miejscu gdzie na łące pojawiły się już drzewa. Wyznacz linię
prostopadłą do skraju „ciemnego lasu” i biegnącą aż do miejsca gdzie drzew jeszcze nie ma. Możesz
użyć tej samej linii, na której prowadziłeś obserwacje dotyczące ilości światła docierającego do ziemi.
Zadanie A: Ile młodych drzewek pojawiło się na łące/ polanie i jak są duże?
Policz ile drzew i jak dużych spotykamy w miarę oddalania się od ściany „ciemnego” lasu.
Odległość od
Liczba drzew
Średnia wysokość drzew
skraju lasu
0-10 m
10-20 m
20-30 m
30-40 m
40-50 m
50-60 m
60-70 m
Zadanie B: Czy w pobliżu lasu występują inne gatunki roślin niż na środku polany?
Korzystając z atlasu roślin oznacz 3 gatunki roślin, które są obserwowane tylko między gęstymi
drzewami w pobliżu lasu, a których nie ma na łące lub w miejscach gdzie drzewa są jeszcze rzadkie.
a) …………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………
Korzystając z atlasu roślin oznacz 3 gatunki roślin łąkowych, które są obserwowane tylko w miejscach
gdzie drzewa są jeszcze rzadkie, a których już nie ma między gęstymi drzewami w pobliżu lasu.
a) …………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………
Zadanie C: Czy na łące / polanie dostrzegłeś jakieś tropy lub ślady zwierząt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MODUŁ 3: Funkcjonowanie ekosystemów; rola człowieka w przyrodzie

 Informacje do wykorzystania przez prowadzących zajęcia:
Przed pojawieniem się człowieka obszar prawie całej Polski pokrywały lasy. Jedynie w dolinach rzek
i na terenach położonych wysoko w górach można było spotkać roślinność zielną. Wieloletnie rośliny
zielne które w odróżnieniu od drzew znoszą co roczne wylewy rzek w dolinach, tworzyły łąki
zalewowe. Silne wiatry i mrozy panujące w wysokich górach oraz cienka warstwa gleby, to warunki w
których mogą przetrwać tylko niskie, przytulone do ziemi rośliny, wchodzące w skład naturalnych hal
(łąk wysokogórskich). Osiedlenie się i chów zwierząt skłoniły człowieka do rozpoczęcia wycinki lasów.
Na ich miejscu tworzył on m.in. łąki. Rośliny łąk są w większości rodzime, wcześniej były
mieszkańcami śródleśnych polan, runa lasów, terenów nadwodnych oraz hal. Łąki nie zarastają
krzewami i drzewami, jeśli są regularne koszone lub jeśli są na nich wypasane zwierzęta.
Do czynników ograniczających występowanie lasów należą: długotrwałe zalewy wód i wysoki poziom
wód gruntowych, niskie temperatury, silne wiatry, lawiny, krótki okres opadów i ich niewielka ilość,
klimat kontynentalny.
W Tatrach polany powstały wskutek działalności pierwszych pasterzy, którzy wycinali lasy i budowali
szałasy. Zwiększanie liczby wypasanych owiec powodowało potrzebę powiększania polan, budowy
kolejnych szałasów dla pilnujących owiec pasterzy. Z chwilą powstania Tatrzańskiego Parku
Narodowego rozpoczął się proces wycofywania pasterstwa z Tatr. Nieużytkowane polany zaczęły
zarastać lasem, a szałasy rozpadać.
W celu zachowania charakterystycznych dla krajobrazu Tatr polan reglowych prowadzone są różne
działania ochrony czynnej:
 wypas owiec,
 koszenie polan,
 wycinanie podrostów drzew i krzewów.
W naturalnych ekosystemach czynnikiem, który skutecznie może przeszkodzić zarośnięciu polany jest
zwierzyna płowa (jelenie, sarny) oraz żubry.
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MODUŁ 4: Kulturalna przygoda w przyrodzie

Kulturalna przygoda w przyrodzie

Cele ogólne:
1. Zdobywanie wiedzy o przeszłości regionu, jego zabytkach, osobliwościach, tradycjach,
zwyczajach oraz obrzędach ludowych i ich związkach z lokalną przyrodą.
2. Rozwijanie wiedzy na temat kultury ludowej oraz instytucji, które ją upowszechniają
i chronią.
3. Zdobycie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych i kulturowych.
4. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
5. Wykorzystanie multimediów do opracowania i prezentacji materiałów.
6. Zdobywanie umiejętności wykonywania niektórych ozdób ludowych, nauka piosenek, tańców
i zabaw regionalnych.
Cele edukacyjne
Są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum
w zakresie: edukacji przyrodniczej, biologii, geografii, informatyki, zajęć technicznych.
Tematy zajęć:
A. Wycieczka terenowa: „Wyprawa w poszukiwaniu przygody związku człowieka i przyrody”.
B. Propozycje gier i zabaw edukacyjnych po południu:
I. Znajdź mnie – mimetyzm w przyrodzie.
II. Witajcie w naszym Parku Narodowym!
III. Odkrywamy tajemnice kulinarne regionu.
IV. Moja pamiątka z zielonej wyprawy - Kamienne inspiracje.
V. Moja pamiątka z zielonej wyprawy - Roślinne inspiracje.
C. Zajęcia nocne:
VI. Nietoperz – nocny łowca (zajęcia nocne).
VII. Sowy ruszają na łowy.
VIII. Spotkanie z duchami bagien.
D. Zajęcia o świcie:
IX. Świt w przyrodzie – poranna wyprawa łowców przygód.
Czas



wycieczka powinna być zrealizowana w czasie ok. 6 godz. (od wczesnego śniadania do
obiadu);
pozostałe zajęcia – do wyboru przez nauczyciela.

Uwagi:
Do przeprowadzenia wycieczki należy wynająć przewodnika lokalnego. Warto wcześniej rozeznać
możliwości i wybrać taką osobę, która jest doskonałym gawędziarzem i będzie potrafiła
z zaciekawieniem opowiadać uczniom rożne historie i legendy związane z odwiedzanym regionem.
Z przewodnikiem trzeba wcześniej uzgodnić szczegółowy program wycieczki. Jeśli będzie to możliwe,
w programie powinny znaleźć się m.in.
 wizyta w skansenie i ewentualnie innym muzeum,
 spotkanie z miejscowym artystą,
 udział w warsztatach lub pokazach rzemiosła ludowego i zwyczajów.
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – A. Wycieczka terenowa

Wycieczka terenowa „Wyprawa w poszukiwaniu
przygody związku człowieka i przyrody”
Materiały:
dostęp do sprzętu komputerowego z przyłączem do Internetu, różne widokówki, ryciny, zdjęcia
archiwalne związane z historią i kulturą regionu, wiersze i teksty piosenek regionalnych poetów (jeśli
taka występuje to warto zebrać teksty w miejscowej gwarze), przepisy regionalnych potraw, przybory
do pisania, notatniki, aparat fotograficzny.

 Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:
1. Wprowadzenie (miejsce: sala; czas trwania: 20 min)
Czynności organizacyjne – przedstawienie celu wycieczki.
Omówienie zasad obowiązujących podczas wycieczki.
Podział na grupy zadaniowe, które w trakcie wycieczki będą rozwiązywały poszczególne
zadania.
Aby wywołać zaciekawienie i aktywność uczniów, warto spróbować konwencji zabawy, np.
prowadzący prezentuje stary, zniszczony list przekazany szkole przez Poszukiwaczy Skarbów.
Autorem listu jest dawny właściciel tych terenów, gdzie odbywa się Zielona szkoła, który wyraża
w nim swoje obawy związane ze zniszczeniem jego dzieła. Uczniowie mają rozwiać wątpliwości
właściciela i odpowiedzieć na nurtujące go pytanie: „Czy jego dzieło przetrwało?” Jeśli tak, to
„w jakim stanie?” „Co zmieniło się na lepsze?”, itp.
Uczniowie oglądają trasę wycieczki, korzystając z programu Google Earth. Zwracają uwagę na
położenie regionu, wyjaśniają nazwy miejscowości, poznają historię regionu. Oglądają materiał
przygotowany wcześniej przez nauczyciela (może być on przedstawiony w formie prezentacji
multimedialnej lub zagadek, itp.).
Prowadzący dzieli uczniów na 4 zespoły i przydziela zespołom jednakowe zadania – obserwację
obiektów przyrodniczych i kulturowych podczas wycieczki, udokumentowanie ich za pomocą notatek
i fotografii i przygotowanie listu-odpowiedzi do dawnego właściciela regionu. Drużyny wybierają
nazwę swojego zespołu, lidera-dowódcę, sekretarza-skrybę, dokumentalistę-fotografa, itp.
Przygotowują listę potrzebnego ekwipunku (strój, wygodne obuwie, przybory do pisania, notatniki,
aparat fotograficzny, itp.).




2. Działania uczniów

Podczas wycieczki uczniowie wykonują swoje zadania, aktywnie uczestniczą w zajęciach
warsztatowych dot. rękodzieła lub innych związanych z tradycją regionu. Prowadzący powinien
ukierunkowywać uczniów, by nie pominęli ważnych elementów, by rozwijać ich zainteresowania
i aktywność podczas zwiedzania obiektów kulturowych.
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pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

2 I Strona

2

MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – A. Wycieczka terenowa

3. Prezentacja wyników

Po obiedzie uczniowie pracują w poszczególnych zespołach. Przeglądają zabrany materiał, porządkują
go, dokonują selekcji. Na brystolu opracowują list – w formie wiersza, opisu, rysunku lub zagadki –
forma jest dowolna, w zależności od pomysłów uczniów. Uczniowie powinni też przejrzeć
dokumentację fotograficzną, dokonać segregacji i wybrać 5 najlepszych ich zdaniem zdjeć z wycieczki.
Przeznacz na to czas około 45 minut. Po zakończeniu prac poproś o prezentację efektów przez
poszczególne zespoły.
Po prezentacji rozdaj wszystkim uczniom karteczki i poproś o wpisanie nazwy drużyny, która
zaprezentowała najciekawszą pracę
Wyniki zapiszcie na tablicy. List, który wygrał, można opracować w wersji elektronicznej i zamieścić
go na szkolnej stronie internetowej. Autorzy listu mogą zostać nagrodzeni, w zależności od
możliwości nauczyciela.
Podsumuj zajęcia terenowe i pracę wszystkich uczniów, podziękuj za zaangażowanie i doceń wysiłek
wszystkich zespołów. Podkreśl zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni lat, zwróć uwagę na potrzebę
bezpośredniego kontaktu człowieka z przyrodą. Inspiracje przyrodą można dostrzec w tekstach
piosenek, rzeźbie, malarstwie, hafcie, bibułkarstwie, itp. Wspomnij też o naturalnej medycynie
i ziołowej apteczce, która pomagał na różne dolegliwości.
Na koniec rozdaj uczniom karteczki i poproś, żeby zapisały: „Co się najbardziej podobało podczas
wycieczki?” a „Co najmniej się podobało?”
Zebrane natomiast zdjęcia (po 5 od każdego zespołu) po powrocie z zielonej szkoły zamieśćcie na
szkolnej stronie internetowej z zaproszeniem wszystkich uczniów do głosowania i wybór najlepszego
z nich. Trzy prace, które zdobędą najwięcej punktów, powinny zostać nagrodzone (w zależności od
możliwości nauczyciela). Do tych zdjęć można dołączyć opis, wyjaśniajacy co one przedstawiają (efekt
edukacyjny).
Umawiamy się na publikacje na fejsie.
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MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – B. Gry i zabawy po południu

Propozycje gier i zabaw edukacyjnych po południu
Temat: Znajdź mnie – mimetyzm w przyrodzie

Cele: poznanie zjawiska mimetyzmu i mimikry w przyrodzie.
Miejsce realizacji: teren.
Czas: 30 minut.
Materiały: wstążeczki lub paski bibuły o różnych kolorach, materiały do wyznaczenia pola zabawy
(w zależności od ilości grup biorących udział w zabawie – mogą to być słupki i taśma, można też
wyznaczyć umowne granice pola, na postawie charakterystycznych elementów w terenie – od
kamienia do kamienia, od drzewa do drzewa, etc.)
Warto też dołączyć zdjęcia zwierząt, roślin ilustrujących zjawisko. Zdjęcia po zalaminowaniu mogą
służyć do pracy w terenie.

Przebieg:

1. Przed rozpoczęciem gry, prowadzący wyznacza obszar „badawczy” (może to być np. obszar
10 na 10 m) dla każdego zespołu i umieszcza w nim określoną liczbę wstążek (tak, aby nie
widzieli tego uczestnicy zabawy) czy też fragmentów bibuły, tak aby kolorystycznie
odpowiadały podłożu, na którym się znajdą i były możliwie maksymalnie niedostrzegalne.
2. Prowadzący wyjaśnia uczniom pojęcie zjawiska mimikry i mimetyzmu w przyrodzie, podaje
przykład „drobnych oszustw” wśród zwierząt.

Informacje dla nauczyciela:

Mimetyzm to powszechne przystosowanie ochronne występujące u zwierząt, polegające na
upodabnianiu się gatunków do środowiska np. ubarwieniem (barwa skrzydeł niektórych ciem
upodabnia je do kory drzew, kameleon w razie zagrożenia zaczyna ciemnieć i z jasnozielonego w żółte
pasy staje się ciemnobrązowy), wyglądem (podobieństwo kształtu ciała do liścia, gałązki czy kamienia,
jak np. u patyczaków), zachowaniem (znieruchomienie w wypadku niebezpieczeństwa). Najczęściej te
sposoby ochrony występują łącznie, np. ubarwienie ochronne razem ze znieruchomieniem.
Jedną z form mimetyzmu jest mimikra. Mimikra to przystosowanie ochronne zwierząt, polegające na
upodabnianiu się gatunków bezbronnych do gatunków drapieżnych, jadowitych lub trujących.
Występuje np. u motyla przeziernika osowca, przypominającego osę. Wąż królewski upodabnia się
ubarwieniem do jadowitego węża koralowego, by odstraszyć wrogów. Gąsienica nocnego motyla
z rodziny zawisakowatych upodabnia się do jadowitej żmii.
Źródło: Biologia. Słownik Encyklopedyczny, Wydawnictwo Europa 1999.

3. Po przyprowadzeniu zespołów na miejsce prowadzący wydaje komendę: Znajdźcie jak
najszybciej i jak najwięcej wstążek. Warto przewidzieć drobne nagrody dla najlepszego
zespołu.
4. Po zabawie prowadzący omawia, które barwy były dostrzeżone jako pierwsze, a jakie
ostatnie, pyta uczniów o przykłady ubarwienia i jego znaczenia w przyrodzie.
Autorka: Joanna Adamczewska, Wigierski PN.
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MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – B. Gry i zabawy po południu

Temat: Witajcie w naszym Parku Narodowym!

Cele szczegółowe:
- przypomnienie pojęć związanych z ochroną przyrody, znaczenia form ochrony przyrody;
- utrwalenie wiadomości nt. parku narodowego i zasad tu obowiązujących;
- uczeń proponuje działania sprzyjające przyrodzie.
Miejsce realizacji: teren (im bardziej urozmaicony tym lepiej – miejsce na skraju lasu, brzeg jeziora
w otoczeniu lasu, etc.).
Czas realizacji: zależny od zainteresowania uczestników – gdy obserwujemy znużenie i aktywności
odbiegającą od tematu, to informacja, że czas zakończyć zabawę. W praktyce - gra z prezentacją
wszystkich grup – zajmuje około 60 minut.
Materiały: patyczki, sznurki, karteczki, pisaki, naturalne zbiory – kamyki, szyszki, fragmenty gałązek,
etc. (należy pamiętać o tym, że na terenie parku narodowego nie zrywamy dziko rosnących roślin).
Przebieg zajęć:
Gra ma na celu utrwalenie wiadomości, które uczniowie już zdobyli podczas zajęć przed
rozpoczęciem zielonej szkoły i w czasie jej trwania. Aktywność ta ma wzbudzić kreatywność
uczestników, pobudzić ich wyobraźnię i nauczyć autoprezentacji.
1. Prowadzący dzieli grupę na kilkuosobowe zespoły, każdy zespół otrzymuje podkładki,
karty pracy, pisaki, karteczki i sznurki. Zdaniem każdego zespołu jest wyznaczenie
obszaru w terenie i objęcie go ochroną – utworzenie parku narodowego.
2. Do wyznaczenia obszaru można też użyć naturalnych elementów – znalezionych
w terenie, gałązek, szyszek. W parku trzeba wyznaczyć sieć ścieżek dla zwiedzających,
określić zasady jakie tu obowiązują, przewidzieć w jaki sposób należy chronić
poszczególne elementy przyrody – czy to w sposób bierny czy czynny. Trzeba
przeprowadzić inwentaryzację gatunków, etc.
Zadaniem dla młodszych uczniów może być przygotowanie zagospodarowania parku
(wykorzystując zgromadzone wcześniej naturalne pomoce).
3. Po zakończeniu prac – każdy zespół prezentuje swój park.
Autorka: Joanna Adamczewska, Wigierski PN.
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MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – B. Gry i zabawy po południu

Witajcie w naszym Parku Narodowym!

Załącznik Nr 1

Karta pracy dla ucznia - Lista pytań, pomocna w przygotowaniu prezentacji parku:
Nazwa naszego parku narodowego:
Symbol (wyjaśnij dlaczego taki):

Czym wyróżnia się park:

Co chroni się w tym parku narodowym:

Zasady zwiedzania parku narodowego:

Narysuj mapę swojego parku:

Dlaczego warto tu przyjechać ?
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MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – B. Gry i zabawy po południu

Temat: Odkrywamy tajemnice kulinarne regionu

Zajęcia mają na celu poznnaie przepisów tradycyjnie wykonywanych w danym regionie potraw.
Uczniowie poznają dania tradycyjne codzienne i świąteczne. W tym celu uczniowie mogą zajrzeć do
miejscowej biblioteki regionalnej lub zorganizować spotkanie z miejscowym Kołem Gospodyń
Wiejskich. Efektem pracy będzie wykonanie pod kierunkiem Koła Gospodyń potrawy, która
najbardziej zainteresuje uczniów. Można też zorganizować warsztaty kulinarne, jeśli jest taka
możliwość. Uczniowie mogą spisać przepisy wykonywanych potraw, udokumentować za pomocą
zdjęć i materiał ten zamieścić na szkolnej stronie internetowej.

Temat: Moja pamiątka z zielonej wyprawy - Kamienne inspiracje

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”- kardynał Stefan Wyszyński.

Kamień to symbol jedności, mocy i trwania. Dla pierwotnego człowieka był przejawem istnienia, był
bronią i narzędziem. Ludzie doceniali twardość i trwałość kamienia i z czasem zaczęli go
wykorzystywać do budowania siedzib sobie i swoim bóstwom. Nauczyli się nadawać mu pożądany,
coraz piękniejszy i wymyślny kształt, wykorzystując do tego coraz to lepsze narzędzia.
Kamień jest nośnikiem pamięci, od wielu już stuleci, ludzie budują z niego pomniki. Chłód i twardość
kamienia dają poczucie niezniszczalności.
Korzystając z podanej symboliki kamieni, należy zachęcić uczniów do wykonania pamiątki z pobytu na
Zielonej szkole właśnie z tego materiału. Zadaniem uczniów może być odnalezienie dużych płaskich
kamieni, które posłużą im jako podkład do namalowania na nim obrazu przedstawiającego np.
widziany krajobraz, zwierzę, roślinę lub wzór regionalny.
Inną propozycją, którą można przedstawić uczniom, jest zadanie wykonania formy przestrzennej (np.
pomnika „Ducha Gór” lub „Strażnika przyrody”). Dobierając kamienie o odpowiednich rozmiarach
i kształtach, a następnie sklejając je specjalnym klejem. Do dekoracji można użyć także fragmentów
roślin (gałązki, szyszki itp.)
Autor: Marcin Guzik, Tatrzański PN.
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MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – B. Gry i zabawy po południu

Temat: Moja pamiątka z zielonej wyprawy - Roślinne inspiracje

Jednym z motywów ochrony różnorodności biologicznej są względy estetyczne. Chronimy przyrodę
bo się nam ona podoba, lubimy na jej łonie spędzać czas, zachwycają nas piękne kwiaty i stare,
okazałe drzewa. Przyroda była natchnieniem nie tylko dla poetów, malarzy, ale i architektów
i inżynierów. Podglądanie budowy i funkcjonowania roślin i zwierząt doprowadziło do odkrycia wielu
wynalazków.
Jednym ze znanych malarzy (choć bardziej znanym uczniom jako pisarz – twórca „Wesela”)
wykorzystującym w swojej twórczości motywy roślinne jest Stanisław Wyspiański. Szczegółowe
studnia nad budową kwiatów i innych części roślin odbywał w krakowskich ogrodach i leżących
w okolicy łąkach. Szkicowane rośliny stworzyły specyficzny zielnik zawierający ponad 100 roślin.
Wyspiański rysował poszczególne rośliny lub ich części w różnych ujęciach (z boku, z góry, płatki,
liście) oraz krótko charakteryzował roślinę opisując jej cechy. Nadawał też roślinom swoiste nazwy,
inne niż powszechnie używana terminologia botaniczna czy nazwy ludowe, np. jasnotę białą nazwał
pokrzywka biała, bluszczyk kurdybanek – pokrzywka niebieska, gajowiec żółty – pokrzywka żółta,
jasnota purpurowa – pokrzywka różowa, szczodrzeniec rozesłany – żółte pyszczki skalne. Nazwy
nadane przez artystę bardzo dobrze oddają wygląd roślin. Zbiór ten powstał prawdopodobnie jako
inspiracja i podstawa do opracowania motywów polichromii i witraży, a ostatecznie zmaterializował
się w postaci przerywników i ozdobników wykorzystanych do zdobienia druków (m.in. Poezji Lucjana
Rydla, Poezji Marii Konopnickiej) i czasopisma „Życie”.
Po wprowadzeniu i pokazaniu uczniom wybranych prac Stanisława Wyspiańskiego, należy ich
zachęcić do odszukania w najbliższej okolicy roślin, które postarają się naszkicować w swoich
notatnikach. Podobnie jak Wyspiański powinni nazwać rysowaną przez siebie roślinę, a dodatkowo
mogą spróbować ją opisać literackim językiem.
Autor: Marcin Guzik, Tatrzański PN.
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MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – B. Gry i zabawy po południu

Temat: Moje zdjęcie

Wykonanie ramki do fotografii pamiątkowej z Zielonej szkoły ozdobionej z elementów naturalnych
(szyszki, kamyki, zasuszone rośliny, nasiona, patyki, etc.) lub wyklejanka z kulek makulaturowych
pamiątkowego żubra (w innych parkach, zwierząt/roślin/symboli danego parku). Należy tylko
naszykować w każdym parku kilka formatek do odrysowywania (sylwetek żubra, bobra, etc.)
zgromadzić odpowiednią ilość gazet, z których dzieci wspólnie ukręcą kulki, później wykorzystają do
wyklejenia i zrobienia pamiątki. Ramki to naszykowane ze starych kartonów formatki, które
uczniowie obklejają elementami naturalnymi, po powrocie do domu wkładają swoje foto i pamiątka.
Autorka: Joanna Bober, Białowieski PN.

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

11 I Strona

11

MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – C. Zajęcia nocne

Zajęcia nocne
Wprowadzenie:

Do bardzo starej i ugruntowanej już tradycji wszelkich wyjazdów, kolonii, w tym i Zielonej Szkoły
należy już „Zielona Noc”. Psikusy i dowcipy, dziesiątki opróżnionych tubek po paście do zębów – to
oczywiście skrócona charakterystyka tej nocy – inwencja młodzieży nie zna granic…. (wystarczy
wrócić wspomnieniami do czasów własnej młodości). Warto wykorzystać ten zapał i potencjał
uczniów do aktywnego spędzenia ostatniej nocy i zaproponować im „przyrodniczą” formułę tejże
aktywności. Zachęcamy do zorganizowania nocnych wypraw poświęconych obserwacjom nietoperzy
czy też nocnym nasłuchom sów. Poznawanie przyrody nocą – kiedy zmysł wzroku niewiele się
przydaje – pozwala na zupełnie inną percepcję otaczającego nas świata, a zwykły spacer przez las czy
łąkę z pewnością będzie obfitował w intrygujące obserwacje. Przed nocną wyprawą wskazane jest
wprowadzenie uczniów w tematykę, zależnie na czym będą koncentrowały się obserwacje –
nietoperzach, sowach, ćmach, etc. Jeżeli i czas i zapał zarówno prowadzących jak i uczniów pozwoli –
nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować wszystkie poniższe propozycje.

Temat: Nietoperz – nocny łowca

Cele:
 uczeń charakteryzuje gatunki ssaków owadożernych;
 wymienia kilka gatunków nietoperzy;
 potrafi wyjaśnić znaczenie nietoperzy w ekosystemie;
 zna podstawowe informacje z biologii i ekologii nietoperzy;
 zna pojęcie echolokacji;
 uczeń charakteryzuje współzależności w ekosystemie leśnym.
Miejsce realizacji: wprowadzenie – sala (przy sprzyjającej aurze pogodowej zachęcamy do pracy na
zewnątrz, w plenerze), teren – gra dydaktyczna i nocne obserwacje.
Czas realizacji: ok. 1 godz.
Materiały: ewentualnie projektor z laptopem, szarfa do przesłonięcia oczu.
Przebieg zajęć:
1. Przed wyjazdem na Zieloną Szkołę – jeżeli zdecydujemy o realizacji zajęć nocnych – należy
przygotować informacje, jakie gatunki nietoperzy żyją na terenie parku narodowego, w którym
planowana jest Zielona Szkoła. Ponadto pomoce będzie odnalezienie informacji o typowych
miejscach ich przebywania (np. czy są budynki mieszkalne czy dziuple drzew na skraju lasu).
2. Prowadzący rozpoczyna zajęcia od burzy mózgów na temat skojarzeń jakie mają uczestnicy
z nietoperzem – w tym, także emocji i naszych przesądów i mitów związanych z tym gatunkiem.
3. Prowadzący przedstawia w formie krótkiej pogadanki (w idealnym wariancie – przy dostępności
rzutnika multimedialnego w sali – prezentację multimedialną) podstawowe fakty z biologii
i ekologii nietoperzy. W szczególności należy położyć nacisk na wyjaśnienie wszelkich mitów
związanych nietoperzami, jak choćby takich:
 nietoperze to latające myszy – nie mają one nic wspólnego z gryzoniami. Wszystkie rodzime
nietoperze żywią się owadami chwytanymi w locie – są to ssaki owadożerne. Nietoperze
w porównaniu z myszami są również bardzo długowieczne, bo mogą żyć nawet 30 lat;
 nietoperze wypijają krew – wszystkie nietoperze, które żyją w Polsce są owadożerne, a tym
samym dla człowieka bardzo pożyteczne. Zjadają one mnóstwo owadów aktywnych
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4.
5.





6.
7.

wyłącznie o zmierzchu i w nocy i tym samym niedostępnych dla ptaków. Jeden nietoperz
potrafi wciągu nocy zjeść nawet 3000 komarów.
 nietoperze wplątują się we włosy – nietoperze dzięki echolokacji świetnie orientują się w
przestrzeni, a ludzka głowa jest dla nich nie lada przeszkodą i z pewnością ją ominą.
Uczniowie w zespołach rozwiązują diagram (Załącznik Nr 2). Zadanie w formie konkursy –
wygrywa ta grupa, która odgadnie wszystkie ukryte nazwy gatunkowe nietoperzy.
Gra dydaktyczna Nietoperze i ćmy
Propozycja gry – na podstawie gry dydaktycznej Nietoperze i ćmy – „Gry i zabawy w lesie” Hanna
Będkowska.
Przed rozpoczęciem gry prowadzący wyjaśnia pojęcie echolokacji. Echolokacja polega, na tym, że
nietoperze emitują dźwięki o wysokiej częstotliwości, które odbite od przedmiotu, lub
ewentualnej ofiary wracają do ich uszu jako echo i dają im obraz przestrzeni, w jakiej się
znajdują. W dużym uproszczeniu czas jaki upływa od wysłania sygnału do odebrania jest dla
nietoperze wskazówką, w jakiej odległości od niego znajduje się owad lub przedmiot.
Wybieramy jednego ucznia, odgrywającego rolę nietoperza. Zasłaniamy mu oczy szarfą.
Grupkę uczniów – 5 - 6 osób (zależnie od liczebności grupy) ustanawiamy do roli ciem. „Ćmy”
ustawiamy w dużym kręgu wokół „nietoperza”.
Zadaniem „nietoperza” jest upolowanie uciekających „ciem”. Będzie to robił tak, jak to wygląda
w naturalnym środowisku – wysyła krótki sygnał mówiąc „hop” zwrócony w danym kierunku.
Obowiązkiem ucznia stojącego na wprost „nietoperza” jest odpowiedź w formie krótkiego
okrzyku „ćma”. Ćmy zawsze muszą odpowiadać na sygnał nietoperza. Im częściej nietoperz
wysyła sygnał, tym częściej usłyszy odpowiedź – tym samym będzie mu łatwiej upolować ćmę.
Podobnie jest w rzeczywistości – podczas zbliżania się do ofiary, nietoperze zwiększają
częstotliwość wysyłanych dźwięków, co pozwala na bardzo dokładną lokalizację owada.
„Nietoperz aktywnie porusza się w różnych kierunkach, usiłując wołaniem „hop” zlokalizować
„ćmy”.
Na zakończenie zajęć uczniowie mogą wykonać sylwetkę nietoperza w formie origami –
instrukcja w załączniku Nr 3.
Spacer nocny – obserwacje nietoperzy.
Jeżeli uczniom uda się zaobserwować sylwetkę nietoperza o zmierzchu – zdobywa w swoim
dzienniku zielonej szkoły sprawność chiropterologa*
*chiropterologia – gałąź zoologii (teriologii) zajmująca się badaniem nietoperzy. Nazwa tej
dziedziny wiedzy pochodzi od łacińskiej (acz greckiego pochodzenia) nazwy gatunkowej
nietoperzy Chiroptera, co znaczy dosłownie rękoskrzydłe.
W trakcie zajęć nocnych, zespół uczniów dzielimy na co najmniej dwie podgrupy. Każda z grup
otrzymuje wydrukowany alfabet Morse`a (Załącznik Nr 4) oraz tajną informację – w przypadku
zajęć dotyczących nietoperzy mogą to być np. nazwy gatunkowe nietoperzy. Na znak
prowadzących – grupy w pewnej odległości, przy użyciu latarki wymieniają między sobą
zakodowane informacje. Zadaniem drugiej grupy jest odgadnięcie wiadomości. Po powrocie
z nocnej wycieczki sprawdzamy poprawność wiadomości, wygrywa ten zespół, któremu
bezbłędnie uda się rozszyfrować hasło. Przykładowe gatunki nietoperzy: nocek duży, nocek
wąsatek, nocek łydkowłosy, mroczek posrebrzany, mroczek pozłocisty, karlik malutki, karlik
większy, podkowiec duży, borowiec olbrzymi, gacek brunatny, etc.

Autor: Joanna Adamczewska, Wigierski PN.
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Trochę faktów o nietoperzach – informacje dla nauczyciela

Załącznik Nr 1

Nietoperze są ssakami dość nietypowymi, posiadającymi, podobnie jak ptaki, umiejętność
latania. Samice nietoperzy, tak jak samice innych ssaków, rodzą młode, a następnie karmią je
mlekiem. U nietoperzy powierzchnię nośną skrzydeł tworzy błona rozpięta między kończynami
przednimi a bokiem ciała i kończynami tylnymi. U niektórych gatunków błona rozpięta jest także
pomiędzy kończynami tylnymi a ogonem. Ciało nietoperzy pokryte jest sierścią, tylko błona lotna jest
zwykle nieowłosiona lub pokryta rzadkimi, delikatnymi włoskami. Ssaki te potrafią pokonywać
znaczne odległości. Stwierdzono, że niekiedy, nietoperze przemieszczając się pomiędzy kryjówkami
letnimi a zimowymi, pokonują kilkaset, a niektóre nawet ponad 2000 kilometrów.
Nietoperze nie muszą stawać do bezpośredniej rywalizacji o pokarm z ptakami, ponieważ
w toku ewolucji wykształciły coś, co pozwala im unikać konkurencji - zdolność do echolokacji.
Echolokacja, mówiąc najprościej, polega na wydawaniu dźwięków, a następnie wsłuchiwaniu się w
ich echo powracające po odbiciu od znajdujących się w otoczeniu przedmiotów. Im bliżej nadawcy
dźwięków znajduje się jakiś obiekt, tym szybciej echo powróci. Powracający dźwięk będzie też różny
w zależności od tego, jakiej wielkości jest przedmiot i jaka jest jego budowa. W ten sposób, analizując
powracające echa, nietoperze tworzą sobie obraz otoczenia i mogą latać w całkowitych
ciemnościach. Wbrew powszechnemu przekonaniu nietoperze nie są ślepe. Stosujące echolokację
nietoperze dodatkowo posługują się wzrokiem.
Podstawowym pokarmem wszystkich europejskich nietoperzy są owady. Zjadają one owady
latające, które chwytają w locie, ale również, tak jak na przykład gacki - nietoperze o wielkich uszach potrafią ściągać z liści drzew i krzewów gąsienice. Dość powiedzieć, że jeden borowiec w ciągu nocy
pochłania 30 chrabąszczy. Nocek rudy zjada w tym samym czasie 500 komarów, a licząca 500 nocków
kolonia w ciągu zaledwie jednego lata - dwie tony owadów.
W klimacie umiarkowanym zasoby pokarmowe, z których korzystają nietoperze, są dostępne
sezonowo. Tak więc okres zimy - prawie zupełnego braku pożywienia, spędzają w stanie hibernacji.
Wszystkie procesy życiowe ulegają znacznemu spowolnieniu, a temperatura ciała zostaje obniżona
do temperatury otoczenia. To umożliwia przetrwanie nawet kilku miesięcy bez pobierania pokarmu,
jedynie przy wykorzystaniu zmagazynowanych pod skórą zapasów tłuszczu. Na miejsca hibernacji
nietoperze poszukują dobrze izolowanych termicznie, chłodnych, wilgotnych i zacisznych miejsc. Do
naturalnych zimowisk tych zwierząt należą jaskinie, głębokie szczeliny skalne, dziuple grubych drzew,
nory zwierząt. W rejonach, gdzie tego typu kryjówek brakuje, są w dużym stopniu uzależnione od
schronień antropogenicznych - sztolni, piwnic, studni, starych fortyfikacji, różnego typu schronów,
tuneli, kanałów, a czasami także strychów i szczelin w murach. Jeśli nasz strych lub piwniczka zostaną
zasiedlone przez nietoperze, nie powinniśmy im przeszkadzać. Nietoperze bowiem przesypiają okres,
w którym nie mają co jeść, nie śpią jednak non stop. Jesienią zaszywają się samotnie w chłodnych
miejscach, po jakimś czasie się budzą i przenoszą do wspólnych zimowisk, gdzie często zbiera się ich
nawet po 100 lub 200. Potem budzą się od czasu od czasu, by wydalić zbędne produkty przemiany
materii. Najwięcej zgromadzonego tłuszczu nietoperze tracą podczas zasypiania i budzenia się.
Dlatego jeżeli budzą się zbyt często, może im nie starczyć zapasów do wiosny. Grozi im wtedy nie
tylko śmierć z głodu, bo gdy w zimowisku nagle spadnie temperatura, mogą zamarznąć.
Prawdopodobnie zdolności do hibernacji nietoperze zawdzięczają także swoją
długowieczność. Inne ssaki podobnej wielkości żyją zwykle od kilku miesięcy do 2 lat. Tymczasem
nietoperze, które niemal jedną trzecią życia spędzają w stanie uśpienia, żyją zwykle kilkanaście,
a niektóre nawet ponad 30 lat. Nietoperze różnią się też od innych małych ssaków liczbą
wydawanego na świat potomstwa. Samice gryzoni wydają rocznie średnio 3-4 mioty po 3-9 młodych,
tymczasem samice nietoperzy rodzą tylko raz w roku jedno, rzadziej dwa młode.
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W Polsce od 1952 roku wszystkie gatunki nietoperzy objęte są ochroną prawną. Nie wolno
ich zabijać, płoszyć, niszczyć schronień, przetrzymywać w niewoli. W naszym kraju dotychczas
stwierdzono 25 gatunków nietoperzy.
Źródło informacji:
 www.nietoperze.pl
 http://www.pke-zg.home.pl/nietoperz
 http://www.park.borytucholskie.info
 Pomagamy nietoperzom – poradnik” Elżbieta Fuszara i Grzegorz Leśniewski
 Artykuł „Nietoperz, czyli błogosławieństwo dla ogrodnika” A.Wajrak.
Załącznik Nr 2

Karta pracy dla uczniów

Rozwiąż diagram, ukryły się tam nasze rodzime gatunki nietoperzy. Z powstałych po
wykreśleniu nazw gatunkowych nietoperzy, czytając od lewej do prawej otrzymasz nazwy
owadów.

Źródło: Zeszyt ćwiczeń „Nietoperz – nocny przyjaciel” - materiały edukacyjne Polskiego
Klubu Ekologicznego.
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Załącznik Nr 3

Origami - Nietoperz
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Załącznik Nr 4

Karta pracy dla uczniów

Alfabet (kod Morse'a) opracowany został w 1840 r. przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila. To
sposób pokazywania alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków
światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką. Wszystkie
znaki reprezentowane są przez kilkuelementowe serie sygnałów – krótkich (kropek) i długich
(kresek). Kreska powinna trwać co najmniej tyle czasu, co trzy kropki. Odstęp pomiędzy
elementami znaku powinien trwać jedną kropkę. Odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami
– jedną kreskę. Odstęp pomiędzy grupami znaków – trzy kreski (źródło: pl.wikipedia.org).
Litery alfabetu łacińskiego
Litera Kod Litera Kod
A
•—
N
—•
B
—••• O
———
C
—•—• P
•——•
D
—••
Q
——•—
E
•
R
•—•
F
••—• S
•••
G
——• T
—
H
••••
U
••—
I
••
V
•••—
J
•———W
•——
K
—•— X
—••—
L
•—•• Y
—•——
M
——
Z
——••

Inne litery
Litera
Kod
ą
•—•—
ć
—•—••
ę
••—••
é
••—••
ch
————
ł
•—••—
ń
——•——
ó
———•
ś
•••—•••
ż
——••—•
ź
——••—
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Temat: Sowy ruszają na łowy
Cele:



poznanie krajowych gatunków sów, ich środowiska życia, biologii;
zapoznanie z wokalizacją sów (uczeń potrafi odróżnić głosy sów od innych ptaków, potrafi
rozpoznać głosy 3 gatunków sów;
 przedstawienie zagrożeń sów i sposobów ich ochrony.
Miejsce realizacji: wprowadzenie – można zorganizować w sali, ale przy ciepłej aurze pogodowej
zachęcamy do pracy na zewnątrz , nocne nasłuchy – zajęcia terenowe.
Czas realizacji:
Materiały: płyta CD z głosami sów, alfabet Morse`a (karta pracy).
Przebieg zajęć:
1. Przed wyjazdem na Zieloną Szkołę – jeżeli zdecydujemy o realizacji zajęć nocnych – należy
przygotować informacje, jakie gatunki sów żyją na terenie parku narodowego, w którym
planowana jest Zielona Szkoła. Ponadto pomoce będzie odnalezienie informacji o typowych
miejscach ich przebywania (np. czy są budynki mieszkalne czy dziuple drzew na skraju lasu,
etc.). W trakcie zajęć w parku narodowym na zajęciach należy się skupić na gatunkach sów,
które potencjalnie można będzie usłyszeć w czasie nocnej wyprawy.
2. Wstępem do zajęć powinna być pogadanka na temat sów - ich specyficznej budowy ciała,
zwyczajów, zachowań, zagrożeń i metod ochrony - podstawowe informacje znajdują się
w Załączniku nr 1.
3. Uczniowie otrzymują Załącznik Nr 2. Prowadzący odczytuje krótkie charakterystyki gatunków
sów pokazanych na ilustracji, zadaniem uczniów jest dopasowanie opisu do gatunku sowy.
4. Nauka rozpoznawania głosów wybranych gatunków sów. Prowadzący odtwarza głosy sów,
podając krótką charakterystykę gatunków. Uczniowie starają się naśladować poszczególne
odgłosy, co ma na celu ich lepsze zapamiętanie.
Warto także zaopatrzę się w płytę CD z głosami sów. Głosów sów można także posłuchać
korzystając ze strony internetowej: http://cepl.sggw.pl/bubobory/foto/index.htm
Słuchanie i zapamiętywanie odgłosów wydawanych przez sowy, będzie pomocne przy próbie
rozpoznania gatunków w czasie nocnej wyprawy terenowej i taka umiejętność sprawi na
pewno uczniom wiele satysfakcji.
5. W trakcie zajęć nocnych, zespół uczniów dzielimy na co najmniej dwie podgrupy. Każda
z grup otrzymuje wydrukowany alfabet Morse`a (Załącznik Nr 4) oraz tajną informację – w
przypadku zajęć dotyczących sów mogą to być np. nazwy gatunkowe sów. Na znak
prowadzących – grupy w pewnej odległości, przy użyciu latarki wymieniają między sobą
zakodowane informacje. Zadaniem drugiej grupy jest odgadnięcie wiadomości. Po powrocie
z nocnej wycieczki sprawdzamy poprawność wiadomości, wygrywa ten zespół, któremu
bezbłędnie uda się rozszyfrować hasło.
6. Aktywnością mającą na celu uatrakcyjnić zajęcia poświęcone sowom i wzbudzić sympatię do
tych ptaków jest wykonanie witrażu z sową, zgodnie z instrukcją w Załączniku Nr 6. Praca
plastyczną będzie miłą pamiątką z zajęć, poza oczywiście zdobytą wiedzą.
Autor: Joanna Adamczewska, Wigierski PN.
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Informacje dla nauczyciela - Trochę systematyki i statystyki

Załącznik Nr 1

W Polsce gniazduje 9 gatunków sów. Największą sową - nie tylko w naszym kraju, ale i w
całej Europie – jest puchacz. Najmniejszą jest sóweczka. Najpospolitszymi sowami
w naszym kraju są puszczyki, ich liczbę szacuje się na 70 tysięcy par, co stanowi około 10%
populacji europejskiej (co 10 puszczyk w Europie jest Polakiem !). Spośród krajowych
gatunków sów - sześć to gatunki związane z lasami: puszczyk, puszczyk uralski, uszatka,
puchacz, włochatka i sóweczka. Trzy gatunki: uszatka błotna, pójdźka i płomykówka są
związane z terenami otwartymi. Zdecydowana większość to gatunki aktywne nocą, jedynie
sóweczka i uszatka błotna przejawiają aktywność dzienną. Wszystkie gatunki sów podlegają
ochronie gatunkowej.
Czy wszystkie sowy śpią w dzień ?
Nie ulega wątpliwości, że sowy zdecydowanie różnią się od ptasiej braci, przede wszystkim
przez swój nocny tryb życia. Oznacza to, że ptaki te polują i są aktywne po zapadnięciu
zmroku, a w ciągu dnia odpoczywają ukryte w szczelinach konarów, dziuplach drzew,
czasem też w zakamarkach budynków. Sowy posiadają doskonale maskujący je strój – czyli
upierzenie. Barwa piór (dominują kolory brązowoszare), układ plam i prążków powodują, że
trudno dostrzec sowę przytuloną do pnia drzewa. Ten kamuflaż służy ochronie nie tylko
przed drapieżnikami, ale także pozwala sowie spokojnie odpoczywać i nie być niepokojoną
przez ptaki dzienne. Ptaki, które dostrzegą sowę, natychmiast wszczynają alarm – prym
wiedzie tu sójka, a do wrzawy przyłączają się inne ptaki leśne – sikory, mysikróliki, dzięcioły.
Zdarza się, że ptaki podlatują z wrzawą do sowy, zdarza się, że próbują ją szarpnąć za piórka,
na co sowy reagują bardzo ospale, najczęściej odlatując w spokojniejsze miejsce. Ale nie
wszystkie sowy śpią za dnia, niektóre z nich, jak sóweczka i uszatka błotna, przejawiają
aktywność dzienną.
Czy sowy widzą w ciemności ?
Na pierwszy rzut oka widać, że sowy mają duże oczy, stanowiące nawet do 5% masy ciała!
Sowy różnią się między sobą kolorem oczu (tęczówki oka), barwa ma związek z porą dnia,
kiedy ptak wyrusza na polowanie – sowy polujące wyłącznie nocą mają ciemne oczy,
natomiast sowy polujące także w dzień mają żółte oczy. Ciekawostką jest fakt, że sowy widzą
świat w sposób trójwymiarowy (podobnie jak my), mówimy wówczas o widzeniu tzw.
binokularnym (u innych grup ptaków brak jest tego typu widzenia). Widzenie trójwymiarowe
w dużym stopniu ułatwia polowanie, bo pozwala dokładniej sowie ocenić odległość do
smakowitego kąska, przemykającego się pomiędzy liśćmi. Sowy pomagają sobie w oglądaniu
świata, wykonując pocieszne okrężne ruchy głowy.
Czy sowa słyszy bicie serca myszy ?
Sowy od wzroku mają zdecydowanie doskonalszy słuch, potrafią upolować przemykającą po
ziemi mysz, choć wcale jej nie widzą. Niech Was nie zmylą pęczki piór przypominające uszy
na sowich głowach. Sowa może je nastroszyć, kiedy jest zdenerwowana. Jednak prawdziwe
uszy sowy są ukryte po bokach głowy. To ogromne otwory, najczęściej niesymetryczne pod
względem umieszczenia i różne, jeśli chodzi o wielkość. Ważną rolę przy nasłuchiwaniu
spełnia tzw. szlara, czyli centrycznie ułożone pióra wokół „twarzy” sowy. Szlara działa jak
antena satelitarna - wzmacnia i ukierunkowuje dźwięki wydawane np. przez myszy. Nawet
jeśli ofiara jest dobrze ukryta i niewidoczna, sowa potrafi ją niejako dostrzec „uszami”. Słuch
sów wielokrotnie przewyższa czułością słuch człowieka, co pozwala im zlokalizować ofiarę
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
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prawie w całkowitych ciemnościach, wśród gęstych roślin bądź pod warstwą śniegu. Puszczyk
potrafi usłyszeć bicie serca myszy z odległości 15 metrów. Kłopot w nasłuchiwaniu, a tym
samym polowaniu, pojawia się przy monotonnym szumie – jak np. przy deszczu. Przy
trwającym ciągłym hałasie – np. przy ulewach, sowa nie słyszy myszy wędrującej pod gałęzią,
na której siedzi. Przy niepogodzie często więc sowy muszą obejść się smakiem, przy
długotrwałych opadach niejednokrotnie cierpią głód.
Co jedzą sowy i dlaczego plują ?
Sowy są drapieżnikami, żywią się głównie drobnymi gryzoniami, takimi jak myszy, szczury,
nornice, ryjówki. Nie gardzą też innymi ptakami i potrafią upolować nawet jeża, zająca czy
też lisa. Nasze najmniejsze sowy – sóweczka i włochatka polują także na owady. Zakrzywiony
dziób doskonale służy do dzielenia zdobyczy na mniejsze kawałki. Sowy zjadają swoje ofiary
w całości – razem z sierścią, piórami, kośćmi. Ponieważ nie potrafią strawić tych
„dodatków”, wypluwają je po jakimś czasie po posiłku w formie kulki czy wałeczka. Takie
resztki nazywamy wypluwkami. Naukowcy, badając wypluwki, potrafią wiele powiedzieć
o gustach sów co do menu.
Bezszelestne łowy
Sowy latają w niemal bezgłośny sposób, co bardzo ułatwia im nocne polowania. Ten
bezszelestny lot, pomimo poruszających się przecież skrzydeł, możliwy jest dzięki wyjątkowej
budowie piór. Pióra sowy są bardzo delikatne, każde w górnej części pokryte jest puszkiem,
który przypomina odrobinę aksamit. Dzięki temu upierzenie sowy jest miękkie, gęste,
a ocierające się o siebie w czasie lotu pióra nie wydają żadnego dźwięku. Dodatkowo brzegi
lotek mają specjalne, ząbkowane brzegi, które także wpływają na to, że nie słyszymy
charakterystycznego świstu (co ma miejsce podczas lotu innych ptaków).
Sowa huczy, choć jej nikt nie uczy
Człowiek przyzwyczajony jest do różnych sposobów komunikowania się. W świecie przyrody
słowa, listy, e-maile czy mimikę twarzy zastępują kolor, zapach, układ plam, głos. Szczególną
rolę, wśród zwierząt nocnych, a więc i sów, odgrywa głos. Głosy sów są najważniejszą cechą
w ich rozróżnianiu, czyli identyfikacji, poznawanie gatunków po wyglądzie zewnętrznym
w warunkach nocnych jest praktycznie niemożliwe. Repertuar sowich głosów nie jest tak
bogaty jak ptaków dziennych, ale też jest ich cała gama. Najczęściej nocą słyszymy tzw.
zawołania terytorialne samców, kiedy to panowie – sowy starają się przywołać panią – sowę,
ale także odstraszyć potencjalnych rywali. Regułą jest, że im większy gatunek sowy, tym głos,
jaki wydaje, jest donośniejszy i niższy. Ciekawostką jest fakt, że sowy wydają też dźwięki
mechaniczne – mogą kłapać dziobem albo też klaskać skrzydłami w locie.
Sowa - mądra głowa ?
Gęste i miękkie upierzenie sowy sprawia, że szczególnie głowa sowy wydaje się ogromna,
o wiele większa niż jest w rzeczywistości. Być może stąd też wzięło się domniemanie
o niezwykłej mądrości sów. Za najmądrzejszą z sów uważana jest pójdźka, która już
w starożytności przypisana była bogini greckiej Atenie i rzymskiej Minerwie. Sowy były więc
kojarzone z boginiami, które były patronkami mądrości, nauki, literatury, sztuki.
Informacje do scenariusza przygotowano w oparciu o materiały projektu edukacyjnego
„Sowy Polski” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Strona
internetowa projektu (z licznymi materiałami edukacyjnymi): www.sowy.eco.pl .
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Załącznik Nr 2

Karta pracy dla ucznia - Jaka to sowa?

Przeczytaj uważnie informacje o sowach pokazanych na ilustracji, podpisz właściwą nazwę
gatunkową sowy pod ilustracją.
Puszczyk: sowa wielkości wrony (ok. 42 cm). Sylwetka krępa, z dużą zaokrągloną głową. Brak
"uszu". Oczy duże, jednolicie czarnobrązowe. Szlara wyraźna ze słabym prążkowaniem lub
bez. W dolnych partiach piersi i na brzuchu występuje charakterystyczne kreskowanie w
formie "odwróconych jodełek". U dorosłych puszczyków na lotkach I i II-rzędowych brak
szczytowego prążka. Występują dwie odmiany barwne: jasnoszara do rudej i ich formy
przejściowe. W Polsce dominuje odmiana bladoszara.
Uszatka: Wielkości sójki (ok. 35 cm). Szczupła sylwetka, wąska głowa. Charakterystyczne
długie pióra uszne długości ok. 4,5 cm, które wyjątkowo mogą być słabo widoczne. Oczy
pomarańczowe. U siedzącego ptaka długie skrzydła sięgają poza ogon. Szlara dobrze
zaznaczona, od strony dzioba pasy jasnych piór, oczy jaskrawo pomarańczowe. Ubarwienie
stanowi świetnie maskująca mieszanina barwy brązowej w różnych odcieniach oraz czerni
i szarości.
Płomykówka: Sowa średniej wielkości, smukła, jasna sowa o długich nogach, wielkość dużego
gołębia (33-40 cm). Rozpiętość skrzydeł 85-98 cm. Charakterystyczna biała, sercowata szlara,
czarne oczy oraz cielisty dziób otoczone rdzawymi piórami. Dymorfizm płciowy wyrażony
nieznacznie w upierzeniu, jednak trudny do zauważenia w terenie: samica jest ciemniejsza
i posiada silniejsze kropkowanie spodu ciała.
Pójdźka: mała sowa z krótkim ogonem, wielkości sierpówki. Charakterystyczna jest zwarta
i zaokrąglona sylwetka oraz brak piór usznych. Głowa proporcjonalnie duża, płaska,
z charakterystycznymi szerokimi, białymi brwiami. Szlara mało wyraźna, tęczówka
jaskrawożółta, dziób zielonkawo-żółty. Wierzch ciała ciemny, szaro-brązowy lub
czekoladowo-brązowy, z licznymi, białymi plamami o zmiennej wielkości. Nogi jasne, długie,
palce skąpo opierzone. Na ogonie słabo zaznaczone, ciemniejsze pręgi.
Włochatka: wielkości małego gołębia (długość ciała ok. 25 cm). Głowa duża i kanciasta. Żółte
oczy otoczone biało-szarą szlarą czarno obrzeżoną. "Brwi" silnie uniesione. Na wierzchu ciała
jasnobrązowa z licznymi, rozmytymi plamami. Skok i palce opierzone.
Sóweczka: wielkości skowronka (ok. 17 cm), waga 50-83 g (samiec do 65 g, samica powyżej).
Głowa mała, "wciśnięta" w tułów, wierzchem nieco spłaszczone (u samca bardziej
zaokrąglona, mniej-sza). Żółte oczy biało obwiedzione, z wyraźnymi brwiami i pasem od
strony żółtego dzioba. Szlara niewyraźna: kilka koncentrycznych, białych pasów. Wierzchem
ciemnobrązowa, czasem ziemista z licznymi małymi, białymi, rozproszonymi plamkami, które
na głowie są zwykle bardziej gęste. Brzuch i pierś białe w długie, wąskie, brązowe pasy, boki
brązowe w białe pręgi. Krótkie nogi praktycznie niewidoczne, ukryte w długich piórach
nogawek. Skok i palce opierzone. Pazury szare. Na ogonie 5 wąskich, białych pasów.
Dymorfizm słaby, widoczny dobrze dopiero u siedzących obok siebie ptaków.
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Załącznik Nr 3

Rys. Paulina Dąbrowska, na podstawie materiałów pakietu edukacyjnego Fundacji Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych „Sowy Polski”.
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Karta pracy ucznia - Sowie łamigłówki dla każdej główki

Załącznik Nr 4

Zdania pochodzą z pakietu projektu edukacyjnego „Sowy Polski” realizowanego przez Fundację Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych.

Uszatka błotna skład 6 jak, część z nich obumiera i tylko z 2/3 jaj wyklują się młode. Ile piskląt wykluje
się w gnieździe ? Wiadomo też, że około połowa piskląt zginie z powodu chorób lub zostanie porwana
przez drapieżniki. Ile piskląt wyleci z gniazda ? Na młode sowy czeka wiele niebezpieczeństw, zanim
nauczą się polować połowa z nich zginie z głodu. Ile sów ostatecznie przeżyje z 6 jaj złożonych przez
samicę w gnieździe ?
………………………………………………………
Polniki to gryzonie zamieszkujące pola uprawne. Jeden polnik waży około 30 gram, przeciętna waga
puszczyka to 600 gram. Skoro puszczyk każdej nocy zjada co najmniej 2 polniki, jaką część jego masy
stanowi ten posiłek ? Ile polników musi zjeść puszczyk, aby posiłek osiągnął równowartość masy ciała
sowy ? W ciągu ile dni puszczyk zje tyle polników, ile sam waży ?
……………………………………………………………….
W lesie mieszanym może występować razem aż 6 gatunków sów. Wszystkie te sowy odzywają się
w różnych miesiącach w roku, ale przez jakiś czas słychać je w lesie wszystkie na raz. W jakich
miesiącach można usłyszeć wszystkie sowy mieszkające w lesie, jeżeli: puchacz odzywa się od
stycznia do maja, sóweczka od lutego do maja, puszczyk zwyczajny od stycznia do maja, puszczyk
uralski od lutego do maja, uszatka od lutego do czerwca, włochatka od marca do czerwca?
………………………………………………….
Zgadywanki
Z każdego wiersza wykreśl jedną literę, która najczęściej się powtarza. Z wykreślonych liter ułóż zdanie –
rozwiązanie zgadywanki.
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Rys. Paulina Dąbrowska.

Bystre oko
Znajdź na ukryte na rysunku sowy. Ile ich jest ?
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MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – C.
Zajęcia nocne
Załącznik
Nr 5

Alfabet (kod Morse'a) opracowany został w 1840 r. przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila.
To sposób pokazywania alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków
Załącznik Nr 5
światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką. Wszystkie
Alfabet (kod Morse'a) opracowany został w 1840 r. przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila.
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reprezentowane
są alfabetu,
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znaki reprezentowane są przez kilkuelementowe serie sygnałów – krótkich (kropek) i długich
– jedną kreskę. Odstęp pomiędzy grupami znaków – trzy kreski (źródło: pl.wikipedia.org).
(kresek). Kreska powinna trwać co najmniej tyle czasu, co trzy kropki. Odstęp pomiędzy
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Zajęcia nocne
Załącznik
Nr 6

Sowi witraż
Do wykonania sowiego witraż potrzebne są: arkusze czarnego papieru, kolorowe bibułki,
Załącznik Nr 5
nożyczki
lub nożyki
do papieru,
klej. został w 1840 r. przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila.
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– trzy kreski (źródło: pl.wikipedia.org).
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Załącznik Nr 5

Alfabet (kod Morse'a) opracowany został w 1840 r. przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila.
To sposób pokazywania alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków
światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką. Wszystkie
znaki reprezentowane są przez kilkuelementowe serie sygnałów – krótkich (kropek) i długich
(kresek). Kreska powinna trwać co najmniej tyle czasu, co trzy kropki. Odstęp pomiędzy
elementami znaku powinien trwać jedną kropkę. Odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami
– jedną kreskę. Odstęp pomiędzy grupami znaków – trzy kreski (źródło: pl.wikipedia.org).
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Litera Kod Litera Kod
A
•—
N
—•
B
—••• O
———
C
—•—• P
•——•
D
—••
Q
——•—
E
•
R
•—•
F
••—• S
•••
G
——• T
—
H
••••
U
••—
I
••
V
•••—
J
•———W
•——
K
—•— X
—••—
L
•—•• Y
—•——
M
——
Z
——••

Inne litery
Litera
Kod
ą
•—•—
ć
—•—••
ę
••—••
é
••—••
ch
————
ł
•—••—
ń
——•——
ó
———•
ś
•••—•••
ż
——••—•
ź
——••—

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
27
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

27 I Strona

25

MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – C. Zajęcia o świcie
MODUŁ 4:Kulturalna przygoda w przyrodzie – C. Zajęcia nocne

Temat: Spotkanie z duchami bagien

Załącznik Nr 5

Alfabet (kod Morse'a)
opracowany
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r. przez Samuela
Morse'a
i Alfreda
Vaila.
Przedwieczorna
wyprawa
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Zajęcia o świcie

zakwaterowania, przybycie na miejsce 4.40. Podczas spaceru możemy wypatrywać
największego ssaka z rodziny jeleniowatych, oraz zwracać uwagę na ptaki tych bagien (kszyk,
żuraw, podróżniczek, pliszka cytrynowa i inne).
W innych miejscach miejsce zajęć do wytypowania. Obserwacja może też dotyczyć jeleni,
saren lub innych zwierząt, wybranych wg. uznania specjalistów z danego parku narodowego.
Autor: Agnieszka Henel, Biebrzański PN.
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Przyroda? Jestem za!

Podsumowanie i wprowadzenie do projektu ex post
 Wstęp:

Cele szczegółowe:
 uczeń potrafi scharakteryzować wybrany park narodowy;
 potrafi wymienić rośliny i zwierzęta specyficzne dla danego parku narodowego, w tym
gatunki chronione;
 zna zasady zachowania się na obszarze chronionym.
Czas realizacji:
1,5 – 2 godziny.
Materiały:
kartki papieru, papier flip-chart, pisaki.

 Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:
1.

2.
3.

Podsumowanie misji
Uczniowie po chwili refleksji piszą 3 karteczkach odpowiedzi na pytania:
a) Co podobało się najbardziej ?
b) Co się nie podobało ?
c) Co jest dla Ciebie skarbem w … Parku Narodowym ?
Wybrani uczniowie odczytują opinie. Na wspólnym, dużym posterze, grupują swoje
przemyślenia w 3 blokach odpowiadających powyższym zagadnieniom.
Prowadzący prezentuje poster z przebiegu burzy mózgów pod hasłem „Chcę pojechać do ….
Parku Narodowego, bo…”, z zajęć przeprowadzonych przed wyjazdem na Zieloną Szkołę.
Każdy uczeń znajduje swoją odpowiedź. Korzystając z obu posterów, przedyskutujcie czy
oczekiwania się spełniły ? Czy misję uważają za udaną ?
Praca metodą mapy mentalnej – „Co mogę zrobić dla przyrody?”
Zagadka - Quiz
Zapytaj, czy lubią zagadki… Czy chcą się zmierzyć ponownie z internetowym zwierzęcoroślinnym quizem (http://misjaprzyroda.pl/).
Zmotywuj uczniów, by nie ściągali od siebie wzajemnie. Zaznacz, że quiz nie jest sprawdzianem1,
lecz zabawą i nie będzie oceniany. Daj im na pracę nie więcej niż 10 minut.

1

Przedstawiony tu quiz jest jednak testem wiedzy uczniów, wykonywanym w celu oceny przyrostu wiedzy. Był
on przeprowadzony przed wyjazdem na zieloną szkołę, a teraz musimy go powtórzyć. Jest to bowiem forma
ewaluacji projektu, za przeprowadzenie której z góry dziękujemy!
Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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 Wprowadzenie do Modułu 6
1. Wyjaśnienie zasad konkursu, określenie terminu pracy. Ustalenie zespołów roboczych.
Elementem przygotowania grupy do realizacji zadania konkursowego może być omówienie
przykładowego questu. Uczniowie mogą też, pracując w grupach lub indywidualnie, ułożyć szereg
questowych zagadek odnoszących się do wybranych atrakcji danego parku narodowego, które potem
zadają publicznie. Odgadują wszyscy uczestnicy, włącznie z pracownikiem parku.
2. Zadanie dla uczniów po powrocie z Zielonej Szkoły:
Wywołajcie lub wydrukujcie zdjęcia z pobytu w czasie Zielonej Szkoły. Narysujcie dużą mapę parku wystarczy kontur, zlokalizujcie miejsca, gdzie zrobiliście zdjęcia - tu wklejcie Wasze fotografie, lub
rysunki.
Dodatkowo możecie zamieścić krótką notatkę o tym miejscu, albo gatunkach roślin czy zwierząt.
Uczniowie mogą też umieścić samodzielnie wykonane piktogramy – zgodnie z legendą mapy
turystycznej.
Tak wykonaną mapę wieszamy w widocznym miejscu w szkole.
Na podstawie zebranych wniosków reporterzy gazety „Misja Przyr(g)oda” opracują dłuższe teksty
(ilustrowane reportaże) do publikacji w gazecie „Misja Przyr(g)oda”. Materiały te zamieszczamy
tradycyjnie na fejsie gazety.

 Uroczyste zakończenie Zielonej Szkoły
Podstemplowanie Notesów Reportera, wręczenie Certyfikatów, upominków i nagród. Spotkanie –
w miarę możliwości czasowych grupy – powinno odbywać się obiekcie parku narodowego (sala
dydaktyczna, ośrodek edukacyjny, etc.).

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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MODUŁ 6: Misja trwa: Na tropie skarbów kultury i przyrody mojej wsi

Autorka: Grażyna Holly

Misja trwa: Na tropie skarbów kultury i
przyrody mojej wsi
 Wstęp:

Cele ogólne
 Zdobycie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych i kulturowych wraz z ich
opisem.
 Odkrycie na nowo miejsca swojego zamieszkania poprzez poznanie wyjątkowych elementów
i historii związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.
 Promocja regionu poprzez nową formę turystyki.
 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz integracja młodzieży.
 Wykorzystanie multimediów do opracowania i prezentacji materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia projektu.
Cele edukacyjne
Są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum
w zakresie: edukacji przyrodniczej, biologii, geografii, informatyki, zajęć technicznych.
Produkty końcowe projektu
Opracowany przewodnik w formie folderu/broszury opisujący ścieżkę przyrodniczo-kulturową
w formie zagadek, rymowanek, rysunków, zdjęć, mapy.

 Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela:
Wprowadzenie - Sformułowanie problemu i celów projektu (załącznik nr 4)
1.
Zaproponuj zabawę za pomocą tzw. Mapy myśli. Na tablicy lub złączonych stołach rozłóż
papier lub brystol (złączone arkusze A1) i zapisz na środku w kole hasło: „skarby przyrody
i kultury”. Wyjaśnij uczniom na czym polega tworzenie mapy myśli i zasady pracy. Uczniowie za
pomocą kolorowych pisaków zapisują swoje skojarzenia w formie słów, rysunków i symboli.
Rolą nauczyciela jest zadawanie pytań naprowadzających, które ułatwią uczniom tworzyć
promienistą strukturę mapy poprzez skojarzenia rozgałęziające się na coraz drobniejsze
elementy. Nie zapomnij o skarbach znanych uczniom z regionu oraz o elementach kultury
duchowej związanych z religią, gwarą, strojami czy gwarą. Po zakończeniu mapy powieś mapę
na tablicy lub ścianie i zaproponuj zabawę nawiązującą do wyprawy piratów po skarby
przyrody i kultury w swojej okolicy. Można zaaranżować wyprawę w otoczeniu szkoły do
miejsca, w którym wcześniej została ukryta postarzana mapa regionu w butelce. Na mapie
zaznaczone są tajemnicze znaki na wzór rysunków z powieści „Władcy pierścieni” Tolkena.
Zainspirowani mapą uczniowie określą, czy warto wyruszyć po skarby przyrody i kultury
okolicy? „Jak do nich dotrzeć?”; „Jak zostać poszukiwaczem skarbów?”. Z tej rozmowy
wyprowadź praktyczne pytanie: „Jak dotrzeć do przyrodniczych skarbów ukrytych w naszej
okolicy?”

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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Podsumuj zabawę i określ cel projektu uczniom, zapisz go na brystolu w formie np..: „Odkrycie
skarbów przyrody i kultury w regionie i pokazanie i ich innym. Ustalcie wspólnie ekwipunek
niezbędny dla poszukiwacza skarbów – mapa terenu, kompas, lornetka, gps, aparat
fotograficzny, tasma do pomiarów, lupa, itp.
2.

Dokładnie zaplanuj wyprawę do miejsc, które są cenne pod względem przyrodniczym
i kulturowym. Rozdaj uczniom karty pracy i zachęć do samodzielnych obserwacji
w poszukiwaniu skarbów przyrody i natury oraz sporządzania notatek. Bądź przewodnikiem
wyprawy ale nie wskazuj tych cennych miejsc, lecz umiejętnie kieruj na nie uwagę uczniów.
Podczas wyprawy uczniowie powinni indywidualnie poszukiwać ciekawe obiekty przyrodnicze
i kulturowe, przygotowując argumentację (załącznik nr 1).

3.

Po powrocie podziel dowolnie uczniów na 4 zespoły. Zadaniem uczniów w poszczególnych
zespołach będzie przedyskutowanie wzajemne wybranych przez siebie skarbów przyrody
i kultury i wybranie 4 najważniejszych – po 2 obiekty przyrodnicze i kulturowe. Na zakończenie
poproś uczniów, żeby każda grupa przedstawiłą swoje 4 propozycje wraz z ich uzasadnieniem.
Wszystkie propozycje przypnij na tablicy lub zapisz na dużym brystolu w dwóch kolumnach –
obiekty kulturowe i przyrodnicze, przypisując numer porządkowy. Teraz przeprowadź
głosowanie w celu wybrania najbardziej intersujących 12 skarbów. Rozdaj wszystkim małe
karteczki i poproś o wybranie 2 skarbów przyrody i kultury (po jednym), które uczniowie
uważają za najbardziej interesujące. Kartki z zapisanymi numerami wybranych miejsc wszyscy
wrzucają do pudełka. „Wygrywa” 12 obiektów przyrodniczych i kulturowych z najwyższą liczbą
głosów. Porównajcie wyniki z opracowaną wcześniej mapą myśli i zastanówcie się, które
obiekty były znane uczniom wcześniej, a które zauważyli dopiero podczas zajęć. Zapowiedz
uczniom, że te obiekty – „skarby przyrody i kultury naszego regionu” będą przedmiotem ich
dalszej pracy. Zaznaczcie je wspólnie na mapie regionu. Linia łącząca te obiekty będzie tworzyć
nieoznakowany w terenie szlak dla tropicieli skarbów. Wybierzcie początek i koniec trasy.

4.

Ogłoś wśród uczniów konkurs na logo waszej ścieżki skarbów. Daj tydzień czasu na
przygotowanie propozycji. Zorganizuj spotkanie i poproś autorów o zaprezentowanie swoich
pomysłów. Poprzez głosowanie wybierzcie najlepszy z nich.

5.

Zaproponuj uczniom wybór 5 kapitanów drużyn – historycznej, przyrodniczej, reporterskiej,
polonistycznej i informatycznej. Każdy z kapitanów dopiero sobie drużynę i odbiera przydział
zadań zapisanych w 4 skrzyneczkach (pudełkach).
Drużyna 1. – zbiera dostępne informacje na temat skarbów kultury z Internetu, literatury
w bibliotece, z domu rodzinnego, itp.
Drużyna 2. - zbiera dostępne informacje na temat skarbów przyrody z Internetu, literatury
w bibliotece, z domu rodzinnego, itp.
Drużyna 3. – fotografuje i zbiera informacje na temat skarbów przyrody i kultury za pomocą
wywiadów z nauczycielami rodzinami, znajomymi i sąsiadami oraz pracownikami władz lokalnych.
Drużyna 4. – układa zagadki, łamigłówki, wierszowane wskazówki pozwalające dotrzeć od jednego
do następnego skarbu. Opracuje historię (wymyśloną lub opartą na faktach z historii regionu)
związaną z trasą wyprawy i skarbami na jej trasie. Opowiedz uczestnikom o interesującej metodzie
questingu, którą mogą wykorzystać przy pracy (załącznik nr )
Drużyna 5. – opracowuje zebrane materiały przez pozostałe drużyny w formie atrakcyjnego pod
względem graficznym folderu lub przewodniczka, z logo ścieżki.
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Poproś uczniów, żeby zastanowili się i rozplanowali szczegółowo czynności niezbędne do zebrania
wyczerpujących informacji na temat wybranych obiektów, żeby określili czas realizacji zadań
i podzielili się odpowiedzialnością za poszczególne zadania. Zasugeruj także terminy konsultacji
z nauczycielem. Po zakończeniu zaproponuj, aby poszczególne grupy zawiesiły na tablicy swoje
plany, co pozowoli uczniom wzajemnie się kontrolować z realizacji działań.
6.

Wspólnie z uczniami opracujcie konspekt treści dla skarbu przyrody i kultury, który będzie efektem
pracy poszczególnych drużyn. Powinien on zawierać m.in.:
 nazwę obiektu,
 lokalizację na mapie,
 jakąś ciekawą historię związaną z nim
 co najmniej 2 fotografie i pomiary
 wierszowana wskazówka do jego zlokalizowania, zagadka.

7.

Drużyny wykonują powierzone im zadania – zbierają i gromadzą informacje, wykonują
dokumentację fotograficzną, przeprowadzają wywiady z mieszkańcami, opracowują projekt
graficzny wydwnictwa. Mogą się konsultować zgodnie z planem z nauczycielem.

8.

Po upływie czasu na zebranie materiałów zorganizuj wspólne spotkanie i przedstawienie efektów
pracy. Spotkanie można zorganizować w pracowni komputerowej, co umożliwi Drużynie 5
prezentację wizualną projektu graficznego folderu/przewodnika. Po wspólnej analizie zebranego
materiału i dyskusji uporządkujcie materiały, które będą zawarte w folderze/przewodniku.
Zapiszcie ewentualne dodatkowe zadania, jakie mogą wyniknąć z dyskusji, które są konieczne do
uzupełnienia.
Zasugeruj uczniom rozważenie formy nagrody potwierdzającej uczestnikowi wyprawy zdobycie
skarbów przyrody i kultury. Może to być pieczęć z logo ścieżki, którą uczestnik wyprawy otrzyma w
swoim przewodniczku po dotarciu do ostatniego skarbu. Jest to jednak uzależnione od tego, jaki
został wybrany ostatni obiekt na trasie i czy będzie to możliwe do zrealizowania. Daj szansę wyboru
uczniom najlepszego i najciekawszego pomysłu.
Drużyna 5 planuje szczegółowo podział zadań i ustala termin przygotowania wersji roboczej
wydawnictwa.
Prezentacja wyników. Zapisz na tablicy nazwy poszczególnych skarbów przyrody i kultury,
pozostawiając obok pole na notatki. Poproś, żeby Drużyna 5 zaprezentowała poszczególne obiekty,
a uczniów o przemyślenie i wyrażenie swojej opinii na karteczkach – „podoba mi się”, „trzeba
zmienić....”. Po zakończeniu prezentacji, poproś uczniów o przypięcie w odpowiednich miejscach
swoich opinii. Drużyny, w zależności od swoich zadań, starają się dokonać w domu poprawek
zgodnie z sugestiami, a następnie zostaje opracowana wersja finalna przewodnika po ścieżce
skarbów przyrody i kultury regionu.
Warto wybrać spośród uczniów osobę-gawędziarza, który w atrakcyjny sposób przygotowałby
opowieść-historię związaną z wyprawą i przygodami w formie odkrywania poszczególnych
skarbów. W przeszłości tradycja ustna stanowiła jedyny sposób na przekazywanie historii,
podtrzymanie zwyczajów, kultury i obrzędów. Znakomity gawędziarz był cenionym członkiem
społeczności, wzbudzał zainteresowanie oraz szacunek. Dziś ta sztuka żywego słowa przeżywa
renesans, a opowiadaniem zajmują się zawodowo storytellerzy (Storytelling - tradycja opowiadania
historii). Barwnie opowiedziana historia stworzy tajemniczy klimat i pozwoli wpłynąć na emocje
uczestników i większe zaangażowanie podczas wyprawy.

9.
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10.

Poproś uczniów o przygotowanie zaproszenia na tablicy szkolnej oraz na szkolnej stronie
internetowej na wyprawę po skarby przyrody i kultury. Wszyscy uczestnicy wyprawy powinni
otrzymać przewodnik z zadaniami pozwalajacymi dotrzeć do poszczególnych skarbów. Jeśli jest
dużo uczestników, to ze względu na ograniczoną liczbę przewodników, można podzielić na
poszczególne drużyny. Uroczyście rozpocznij wyprawę po skarby przyrody i kultury. Można
zaaranżować symboliczne otwarcie ścieżki poprzez przecięcie szarfy przez zaproszonych gości.
Omów cele wyprawy i zasady poruszania się. Poproś drużyny o wybranie swoich kapitanów, którzy
otrzymają instrukcję wyprawy w formie opracowanego przewodnika. Poproś Gawędziarza
o wprowadzenie w klimat wyprawy poprzez opowiedzenie historii. Można zaaranżować
odpowiednio dostosowane dekoracje i strój, co wzmocni efekt. Poproś o wyruszanie na wyprawę
poszczególne drużyny z kilkunastominutowym odestępem. Czuwaj nad przebiegiem wyprawy. Na
koniec poproś kapitanów o zebranie uwag dotyczących przewodnika i przebiegu wyprawy
(załącznik nr 2).

11.

Zorganizuj spotkanie uczestników projektu. Omówcie wspólnie przebieg wyprawy oraz uwagi
zebrane od uczestników i je zweryfikujcie. Opracujcie ostateczną wersję trasy i przewodnika
i zamieście go na stronie internetowej waszej szkoły z zaproszeniem wszystkich do wspólnych
wędrówek. Można też poprosić o zamieszczenie przewodnika w formacie pdf na stronie
internetowej urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się szkoła oraz przesłać
informację do centrów informacji turystycznej. Będzie to zarazem materiał promujący atrakcie
turystyczne regionu.

Podsumowanie projektu.
Rozdaj wszystkim np. małe karteczki i poproś uczniów o przemyślenie, zapisanie swojej oceny i wrzucenie
odpowiednio swojego głosu wraz z krótkim uzasadnieniem do jednego z dwóch koszyków zatytułowanych
„podobało mi się”, „nie podobało mi się”. Wzajemnie odczytajcie swoje oceny i wyciągnijcie wnioski.
Podziękuj wszystkim za wykonaną pracę i wspólne przeżycie wspaniałej przygody. Rozdaj wszystkim
nagrody w formie wydawnictw lub innych drobiazgów, które udało ci się przygotować.
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 Instrukcje i karty pracy dla ucznia:
Załącznik nr 1

Karta tropiciela skarbów przyrody i kultury
Zasady tropienia skarbów:
1. Uważnie przyglądaj się mijanym obiektom – drzewom, skałom, ciekom wodnym,
zabudowie, ogródkom, kapliczkom i krzyżom przydrożnym, ludziom, jak są ubrani, jak
rozmawiają, ruinom obiektów z przeszłości, słowem wszystkim skarbom przyrody
i kultury.
2. Zbierz najpiękniejsze lub najbardziej interesujące według ciebie skarby przyrody
i kultury poprzez zapisanie ich w swoim notatniku i udokumentowaniu ich za pomocą
ryciny lub zdjęcia.
3. Zapisz przy nazwie wybranego obiektu, dlaczego wybrałeś ten, a nie inny skarb na
swojej liście.
Załącznik nr 2

Ankieta dotycząca ewaluacji przebiegu wyprawy
Zaznacz właściwą odpowiedź i uzupełnij:
1. Czy miałeś problemy z odkryciem poszczególnych skarbów? TAK / NIE
2. Jeśli tak, to jakie i którego dotyczyły etapu wyprawy?
.........................................................................................................................................
3. Co było dla ciebie najciekawsze podczas wyprawy?
..........................................................................................................................................
4. A co ciebie rozczarowało?
.........................................................................................................................................
5. Czy podoba ci się taka forma zwiedzania terenu? TAK / NIE
6. Czy znałeś wcześniej te skarby przyrody i kultury i czy w twojej ocenie było coś w nich
niezwykłego?
.........................................................................................................................................
7. Jakie inne skarby zaproponował/a/byś umieścić na ścieżce?
.........................................................................................................................................
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 Informacje do wykorzystania przez prowadzących zajęcia:
Załącznik nr 3

Metoda questingu

Questing polega na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi podążają turyści, kierując
się wskazówkami zawartymi w wierszowanych przewodnikach. Na trasie questu spotykają
liczne zagadki, wierszorymowanki, łamigłówki, dzięki którym odkrywają dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze danego regionu. Takim to sposobem dociera do ciekawych miejsc
i zjawisk, które nie są opisane w żadnym przewodniku ani internecie. Na końcu przygody,
uczestnik odkrywa skarb w postaci np. skrzynki z pieczątką, poświadczającą, że rozwiązał cały
quest. Dzięki questingowi w nieszablonowy sposób możemy stać się uczestnikami
fascynującej przygody, poszukiwaczami skarbów, odkrywcami tajemnic „małych ojczyzn”.
Dzięki ciekawie poprowadzonej narracji, uczestnik guestu, w turystyczną przygodę angażuje
emocje i lepiej zapamiętuje informacje dotyczące tego miejsca. Poprzez to buduje także
swoją własną tożsamość.
„Najlepsze questy potrafią uchwycić i oddać ducha miejsca. Oddanie jednak tego ducha
wymaga, abyśmy to przeżyli czy odkryli poprzez własne doświadczenie. Jeśli pragniemy
odnaleźć ducha miejsca, musimy nauczyć się, jak dostrzegać szczegóły i odkrywać ukryte
historie”. Steven Glazer, twórca Questingu.
Oprócz funkcji edukacyjnej, celem questingu jest także dobra zabawa. Towarzyszy ona przy
tworzeniu questów, jak i ich realizacji. Uczestnik zabawy przeistacza się w poszukiwacza
skarbów. Wędruje zgodnie z instrukcjami rozwiązując zagadki i łamigłówki. Tym sposobem
dociera do miejsc, tajemnic, legend, ciekawych zjawisk przyrodniczych, które nie są opisane
w żadnym przewodniku i w Internecie.
Gotowe questy mogą być więc doskonałą i atrakcyjną formą zwiedzania ciekawych i pozornie
mniej ciekawych miejsc. Stanowią także świetne uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras
turystycznych. Co więcej, dzięki questingowi dotarcie do tajemnic, legend, ciekawych zjawisk
przyrodniczych, które nie są zapisane w żadnym przewodniku, okaże się fascynującą
przygodą.
/Źródło: „Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa”. Zbiór dobrych praktyk pod. Red. Dominiki
Zaręby, Kraków 2008/.
Więcej na stronie: www.questing.pl
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Załącznik nr 4
Praca metodą projektów
Projekt jest terminowym zadaniem, wymagającym podejmowanie różnorodnych aktywności, realizowanym
samodzielnie przez uczniów, według przygotowanego wcześniej planu. Metoda projektu ma charakter
interdyscyplinarny (wykorzystuje wiedzę i łączy umiejętności z wielu dziedzin, wymaga też znajomości
innych metod i technik). Projekt można realizować w dwóch formach: indywidualnej (kiedy uczeń
podejmuje i realizuje projekt samodzielnie, ponosząc całą odpowiedzialność za rezultat przedsięwzięcia) oraz
grupowej (kiedy realizuje go zespół uczniów).
Przygotowując projekt, musimy określić m.in.:
 - cele (po co to robimy?)
 - treść projektu (co jest tematem i zawartością merytoryczną?)
 - sposoby (jak to robimy? Poprzez jakie zadania?)
 - ramy czasowe realizacji poszczególnych etapów i całości
 - środki działania/zasoby (czy i jak można wykorzystać zaplecze, jakim dysponujemy?)
 - adresatów/grupę docelową (dla kogo projekt jest przeznaczony)
 - wykonawców
 - sposoby monitorowania wykonywanych zadań i ewaluacji (oceny tego, co zrobiliśmy)
 - sposób prezentacji rezultatów.
Po prezentacji następuje ocena całości zrealizowanego projektu, która ma doprowadzić do sformułowania
wniosków na przyszłość:
 - co zrobiliśmy dobrze?
 - co sprawiało trudności?
 - co możemy zmienić, aby w przyszłości lepiej się udało?
 - czego się nauczyliśmy?
Rola nauczyciela jako koordynatora projektu
Proponując pracę metodą projektu, nauczyciel powinien przyjąć wobec uczniów inną, niż tradycyjna, rolę.
Ponieważ ma zarządzać projektem, musi być:
 - organizatorem
 - strategiem/ negocjatorem
 - osobą motywującą
 - aktywistą, inicjatorem
 - wizjonerem
Nauczyciel prowadzi dokumentację projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań,
czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych
do realizacji projektu decyduje opiekun.
Nauczyciel pełni w projekcie rolę inspiratora, koordynatora i konsultanta. Powinien posiadać fachową
wiedzę w zakresie problematyki, jakiej projekt dotyczy. Musi znać także technikę planowania przebiegu
projektu, ustalić realne terminy wykonania poszczególnych zadań, pomóc uczniom w podejmowaniu decyzji
dotyczących podziału tychże zadań, orientować się w kosztach.
Więcej na stronach: literka.pl; www.wsse.gorzow.pl; www.ore.edu.pl;
skst.pl/gk/images/stories/pobieralnia/projekt; i inne.
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Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą
na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie
wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich.
Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych
skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.
Więcej informacji o Fundacji znajduje się na stronie: www.efrwp.pl

