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OSOBLIWOŚCI

PRZYRODNICZE

I KULTUROWE

ZAKRZÓWKA

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA UKAZUJE WALORY PRZYRODNICZE

I KULTUROWE ZAKRZÓWKA. INFORMACJE ZAWARTE W JEJ

TREŚCI STANOWIĄ WIADOMOŚCI Z GEOGRAFII, PRZYRODY I

EKOLOGII.

Ścieżka nasza składa się z 10 przystanków:

 Przystanek   1     - Zespół Szkół w Zakrzówku.

 Przystanek   2     - Odkrywka skał 
wapiennych.

 Przystanek   3     - Dolina rzeki Bystrzycy.

 Przystanek   4     - Roślinność łąki.

 Przystanek   5     - Oczyszczalnia ścieków.

 Przystanek   6     - Ulica Kasztanowa.

 Przystanek   7      - Las Fabryczny.

 Przystanek   8      - Stadion sportowy.

 Przystanek   9     - Pomnik J. Piłsudskiego na 
Rynku         

 Przystanek 10      - Ognisko na stadionie                          

WSTĘP

 Proponowana ścieżka dydaktyczna liczy około 11 
kilometrów. Można ją przebyć rowerem albo pieszo jako 
zajęcia terenowe jednodniowe lub wybrać tylko interesujące 
przystanki. Przebiega przez tereny typowo rolnicze i 
ukazuje walory przyrodnicze Zakrzówka. Każdy z 
wymienionych odcinków trasy stanowi przystanek, na 
którym uczniowie mają możliwość bezpośredniej obserwacji 
charakterystycznych elementów krajobrazu, a wykonując 
proponowane zadania, uczą się prowadzenia pomiarów w 
terenie.

 Uczniowie podzieleni są na grupy, które wykonują te 
same zadania, a następnie porównują wyniki.                 

 Omawiany obszar leży w południowej części Wyżyny 
Lubelskiej, zaliczany jest według Jerzego Kondrackiego do 
mezoregionu Wyniosłości Giełczewskiej i Wzniesień 
Urzędowskich. Granicą między tymi jednostkami jest rzeka 
Bystrzyca, w dolinie której leży Zakrzówek .
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PRZYSTANEK 1     -
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAKRZÓWKU.

 Ścieżka rozpoczyna się w miejscowej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. Szkoła ta posiada 
ponad 100-letnią tradycję, jest ona jedną z najstarszych placówek oświatowych tego typu na Lubelszczyźnie. 
Została utworzona w 1899roku. Pod względem organizacji i zarządzania wchodzi, obok Przedszkola i 
Publicznego Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Rada Gminy 
Zakrzówek.

 Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną. Tworzą ją:

 -klasopracownie przedmiotowe,

 -pracownia komputerowa,

 -biblioteka z bogatym księgozbiorem,

 - sala gimnastyczna, siłownia, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz boiska do piłki koszykowej, ręcznej, 
siatkowej i nożnej.

 W przytulnej świetlicy można  odpocząć, korzystając z gier stolikowych i zjeść smaczny obiad.

 Na miejscu można zapoznać się z ciekawymi autorskimi materiałami dydaktycznymi. Stanowią je:

 -programy edukacji ekologicznej (konspekty lekcji, warsztatów, ścieżki edukacyjnej, scenariusze inscenizacji 
i uroczystości szkolnych),

 -kroniki klasowe, szkoły i organizacji uczniowskich,

 -zbiory biblioteki ekologicznej,

 -kącik ekologiczny z różnymi okazami kwiatów doniczkowych (21) i ciekawymi okazami kwiatów w całej 
szkole (mamy ich około 510 sztuk).

 Spacer wokół szkoły stwarza możliwość poznania:

 - roślin kwiatowych jednorocznych,

 - krzewów (liściastych i iglastych, około 168 sztuk),

 - drzew (świerki srebrne, czarna sosna, lipy, ozdobne jabłonie, jodła kalifornijska, wierzby płaczące –łącznie  
87 sztuk),

 -głazów narzutowych- pomników przyrody nieożywione

NASZA SZKOŁA

ZADANIA

 1.Jakie drzewa i krzewy rosną w szkolnym ogrodzie?

 2.Narysuj liście kilku znanych ci drzew.

 3.Zaobserwuj, jakie ptaki znajdują się w szkolnym ogrodzie.

 4.Czym się żywią, jak się poruszają?

 5.Które drzewa gubią liście na zimę, a które zostają zielone?

 6.Z pomocą przewodnika oznacz gatunki roślin nago- i okrytonasiennych, 
rosnących wokół szkoły.

 7.Stojąc na boisku szkolnym, uważnie rozejrzyj się wokół i odpowiedz na 
pytania i polecenia:

 Czy wielki jest obszar, który widzisz wokół siebie?

 Czy widzisz linię pozornego styku nieba i Ziemi?

 Co przeszkadza ją dojrzeć?

 Wymień widoczne stąd obiekty.

 Narysuj obserwowany widnokrąg: oznacz miejsce obserwacji i obiekty, które                    
widzisz.

 8.Zmierz przy pomocy sznurka obwód głazu.

 9.Określ jego wysokość.

 10.Określ typ skały i jej pochodzenie.

PRZYSTANEK 2     -
ODKRYWKA SKAŁ WAPIENNYCH.

 Wraz z nauczycielem (opiekunem) i całą grupą, uważnie- stosując się do      

 przepisów ruchu drogowego- udajemy się poza teren szkoły drogą asfaltową

 łączącą Zakrzówek ze wsią Majdan Grabina w kierunku południowo-
wschodnim (SE).

 W czasie wędrówki obserwujemy obiekty widoczne na widnokręgu.

 Na przydrożach wyróżniamy roślinność segetalną, np. mak polny 
(Papaver rhoeas), kąkol polny(Agrostemma githago), chaber bławatek            

(Centaurea cyanus), miotła zbożowa (Apera spica-venti), tasznik     pospolity 
(Capsella bursa-pastoris), rumianek bezpromieniowy(Matricaria discoidea), 
rdest powojowy(Fallopia convolvulus), komosa biała(Chenopodium album) i 
wiele innych.

 Obok zbiorowisk segetalnych obserwujemy zbiorowiska ruderalne. Pospolicie 
występują tam takie gatunki, jak :glistnik jaskółcze ziele(Chelidonium maius), 
babka lancetowata(Plantago lanceolata), pięciornik gęsi(Potentilla anserina), 
łopian pajęczynowaty(Arctium tomentosum), pokrzywa żegawka(Urtica urens),  
podbiał pospolity(Tussilago farfara) i inne.

 Zatrzymujemy się obok odkrywki (na tzw. „Górze Majdańskiej”), badamy skały 
i gleby najbliższej okolicy. Jest to odkrywka  skał wapiennych, w których 
możemy znaleźć piękne okazy skamieniałości lub ich ślady. Skały te ukazały 
się przy niwelacji terenu, w trakcie budowy drogi. Były wykorzystywane jako 
materiał budowlany.
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ZADANIA

 1.Zorientuj mapę topograficzną Gminy Zakrzówek i określ na niej swoje położenie.

 2.Nazwij formę terenu, na której się znajdujesz. Wskaż i nazwij jej poszczególne elementy.

 3.W miejscu wskazanym przez nauczyciela  wymień nowe obiekty w terenie, których nie widziałeś, stojąc na boisku.

 4.Omów zmiany, jakie zaszły w polu Twojego widzenia, odpowiadając na pytania:

 Czy i jak zmienia się widnokrąg ?

 Od czego zależy jego wielkość?

 Jaki ma kształt?

 Czy niebo faktycznie styka się z Ziemią?

 Jak nazywa się linia pozornego styku nieba i Ziemi?

 5.Uzupełnij kartę pracy .

 6.Analiza odkrywki:

 a) rozpoznaj skałę, określ jej rodzaj, barwę,

 b) wyprowadź wnioski dotyczące genezy występującej skały,

 c) zbadaj spoistość skały,

 d) dokonaj pomiarów miąższości występujących warstw,

 e) wykonaj profil odkrywki (karta pracy),

 f) pobierz próbki skał,

 g) spróbuj znaleźć okazy skamieniałości,

 h) zastanów się, jak człowiek wykorzystuje te skały.

 7. Analiza profilu glebowego:

 a) oczyść saperką (łopatką) pionową ścianę odsłoniętej gleby na szerokość ok.50 cm i głębokość ok. 1m ,

 b) posuwając się w głąb, opisz kolejne poziomy podając ich:

 -barwę (brunatna, rdzawa, żółta),

 -wilgotność (sucha, wilgotna, mokra),

 -wielkość i kształt ziarenek (drobna, gruba, różnej wielkości),

 -spoistość ziarenek (gleba luźna, zbita, dość zwięzła, ze szczelinami),

 -obecność cząstek roślinnych i zwierzęcych (korzenie, zbutwiałe liście itp.).

 8. Zmierz grubość (miąższość) każdego poziomu glebowego.

 9. Zebrane informacje wpisz do tabeli (karta pracy ).

 10.Wykonaj w domu rysunek profilu glebowego (według podanego wzoru).

 Opuszczając odkrywkę, udajemy się na zachód (W) 
polną drogą na miejscowy cmentarz. Oglądamy 
pomniki wykonane z różnego materiału: granit, 
marmur (nowy cmentarz). W starej części cmentarza 
spotykamy pomniki wykonane z piaskowca w latach 
1873-1905. Upływ czasu spowodował, iż w chwili 
obecnej są one mocno zniszczone. Krewni zmarłych 
nie żyją, jedynie młodzież naszej szkoły o nich 
pamięta(sprząta i zapala znicze).  

 Za cmentarzem nadal wędrujemy między polami 
uprawnymi na zachód(W). Wyróżniamy składniki 
krajobrazu naturalnego (formy terenu) i 
przekształconego przez człowieka. Wśród roślin 
uprawnych dominują: pszenica, jęczmień, rzepak 
ozimy, ziemniaki, buraki cukrowe oraz kukurydza na 
paszę dla bydła mlecznego.
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ZADANIA

 1.Znając długość  swego kroku , oblicz odległość od przystanku 
2 do cmentarza.

 2.Rozpoznaj rośliny uprawne.

 3. Zmierz temperaturę powietrza, określ kierunek wiatru.

 4. Jakie spotkałeś zwierzęta żyjące na polu?

 5. Zwróć uwagę, jakie prace i jakimi narzędziami wykonują 
rolnicy.

 6. Zwróć uwagę na styl zabudowy, materiał budulcowy i 
usytuowanie budynków, oceń ich stan. Określ wpływ 
środowiska przyrodniczego na styl budownictwa.

 7. Podaj przyczyny odłogowania ziemi i zmiany powierzchni 
użytkowanej rolniczo.

 8.Na podstawie obserwacji określ skład gatunkowy 
drzewostanu na tym obszarze.

 9.Wypisz rośliny uprawne i zbierz kilka okazów do zielnika.

 10. Rozpoznaj i zbierz do zielnika kilka gatunków chwastów.

 11. Zapisz nazwy zwierząt, które spotkałeś na trasie marszu.

PRZYSTANEK 3     -
DOLINA RZEKI BYSTRZYCY.

 Schodząc z polnej drogi,  udajemy się w kierunku północno- zachodnim w górny odcinek 
doliny i zatrzymujemy się na mostku w pobliżu miejscowego kościoła. 

 Źródła Bystrzycy położone są we wsi Sulów na wysokości  235m n.p.m.

 Zbocze, spod którego wypływają źródła, zbudowane jest z twardej, silnie spękanej opoki 
kredowej. Ponad zboczem na wierzchowinie zalega warstwa lessu. Woda wypływa spod 
zbocza 13 szczelinami. Odległość między szczelinami skrajnie położonymi wynosi 27m . 
Woda wypływająca ze źródeł wpada do zbiornika przylegającego do zbocza. Dno koryta 
rzeki wypełnione jest mułem i zasłane rumoszem  wapiennym. Dolina rzeki przy mostku to 
malowniczy zakątek. Rzeka tworzy zakola- meandry, co daje wspaniałe efekty widokowe.

 Koryto rzeki charakteryzuje się różnorodnością organizmów roślinnych: kosaciec żółty(Iris
pseudocorus), kaczeniec błotny(Caltha palustris) ,mięta nadwodna(Mentha aquatica) i 
zwierzęcych :

 (wypławek biały, larwa chruścika, larwa jętki, pająk topik, błotniarka stawowa, nartnik, 
skójka, płoszczyca  szara i inne ). 

 Dno doliny pokryte jest roślinnością łąkową. Rośnie ona dość bujnie. 

 W dolinie rzeki Bystrzycy na terenie Zakrzówka istnieją rowy melioracyjne otwarte. Wałem 
przeciwpowodziowym, biegnącym wzdłuż rzeki idziemy do skrzyżowania dróg w centrum 
osady. Tuż za skrzyżowaniem zatrzymujemy się przy źródle, które wypływa spod prawego 
zbocza doliny Bystrzycy.

 Główny wypływ jest obudowany, woda odpływa rurą. Występuje szereg mniejszych 
wypływów, które formują strumień odprowadzający wodę do rzeki. W przeszłości źródło 
zaopatrywało w wodę niemal całą osadę. Obecnie korzystają z niego tylko sąsiadujące 
gospodarstwa. Zagrożeniem dla źródła jest jego położenie przy samej drodze. 



ZADANIA

 1.Zorientuj, mapę w terenie. Określ, gdzie jesteś, podając kierunek w stosunku do szkoły.

 2.Dokonaj charakterystyki rzeki według planu.

 Określ:

 - szerokość koryta,

 - kierunek płynięcia,

 - kolor wody,

 - zabrudzenie,

 -zapach,

 - głębokość,

 - prędkość przepływu wody,

 - temperaturę wody,

 - życie w wodzie na podstawie kluczy (zwierzęta i rośliny).

 3.Wskaż brzeg prawy i lewy, nurt rzeki, meander.



 4.Wyróżnij elementy doliny rzecznej.

 5.Przeprowadź badania składu chemicznego wody rzeki i źródła  na podstawie karty badań.

 6.Zmierz temperaturę wody źródlanej.

 7.Przeprowadź wywiad z członkami koła wędkarskiego na temat składu gatunkowego ryb 
żyjących w rzece.
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PRZYSTANEK 4     -
ROŚLINNOŚĆ ŁĄKI.

 Dalej wędrujemy wzdłuż szosy w kierunku północnym w okolice 
siedziby Spółdzielni Rolniczo- Handlowej „ Jutrzenka” i schodzimy na 
miejscową łąkę położoną  po obu stronach rzeki Bystrzycy. Większość 
łąk jest wilgotna. Część z nich to łąki kośne, mające duże znaczenie 
gospodarcze, ponieważ stanowią podstawę hodowli zwierząt.  

 Faunę reprezentują przede wszystkim licznie występujące tu: 
ważki, trzmiele, motyle, ślimaki, żaby, kuropatwy, bażanty, kukułki i 
bocian .                                                                                     Natomiast 
florę tworzą następujące gatunki: wiązówka błotna (Filipendula
ulmarial), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), jaskier rozłogowy 
(Ranunculus repens), knieć błotna (Caltha palustris) ,niezapominajka 
błotna (Myosotis palustris), kuklik zwisły (Geum rivale).Występują 
też torfowiska z trzciną (Phragmites communis),  sitem i turzycami. 
Masowo występuje pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Kępami 
wśród łąk występują zbiorowiska olsowe  (Alnus glutinosa), z 
kruszyną (Frangula alnus)  i jarzębiną (Sorbus aucuparia), 
utrudniające dostęp do rzeki.

 Szczególnie wiosną kiedy rozkwitają różnokolorowe rośliny łąka 
tworzy tu malowniczy, barwny kobierzec.

ZADANIA

 1.Wypisz nazwy znanych ci roślin ziemnowodnych i pływających.

 2.Podaj, jakie zwierzęta spotkałeś na łące.

 3.Przyjrzyj się żabie i zastanów się , jak przystosowała się do życia w tym 
środowisku.

 4.Dlaczego kaczka pływa?

 5.Określ położenie geograficzne łąki w stosunku do szkoły.

 6.Za pomocą kroków wyznacz kwadrat i oznacz go patyczkami.

 7.W wyznaczonym kwadracie  oznacz wszystkie rośliny (przy pomocy klucza).

 8.Zbierz 6 roślin do zielnika.

 9.Określ nasłonecznienie łąki,  podkreślając właściwe określenie: słonecznie, 
półcień, cień.

 10.Narysuj kilka typowych przedstawicieli zwierząt i roślin żyjących na łące .

 11.Określ, czy na badanej łące wyczuwa się np. zapach spalin. 

 12.Zaobserwuj, czy badana łąka jest zanieczyszczona przez człowieka i w jakim 
stopniu. Zanotuj swoje uwagi.

 13.Oceń, czy wpływ człowieka na stan badanej łąki jest pozytywny, czy 
negatywny. Poszukaj śladów bytności człowieka.

PRZYSTANEK 5     -
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.

 Wędrujemy dalej łąkami wzdłuż rzeki na północ(N). Oglądamy prywatne stawy 
z hodowlą raków i przez mostek udajemy się do oczyszczalni ścieków.

 Nasza oczyszczalnia ścieków BIOBLOK BIS-90 funkcjonuje od 23 listopada 
1993r.Następuje tu oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego.

 Oczyszczalnia składa się z następujących urządzeń- instalacji:

-kratka koszowa,

-piaskownik,

-przepompownia ścieków,

-BIOBLOK BIS-90,

-poletka ociekowe,

-sterownia.

 Oczyszczalnia obecnie przyjmuje ścieki komunalne ze wszystkich instytucji i 
zakładów pracy oraz większości gospodarstw domowych.

 Oczyszczona woda jest odprowadzana pod ziemią rurą do rzeki. Występowanie 
glonów wskazuje na to, że stopień czystości odprowadzanej wody mieści się w 
granicach normy.

 Pracownik oczyszczalni  wyjaśnia i pokazuje  uczniom urządzenia  służące do 
unieszkodliwiania ścieków. Omawia schemat działania oczyszczalni oraz etapy 
oczyszczania ścieków.

ZADANIA

 1. Uczniowie zadają pytania:

-Co to są ścieki?

-Jakie wyróżniamy rodzaje ścieków?

- Jakie są metody unieszkodliwiania ścieków?

-Jakie są stopnie oczyszczania ścieków?

 2.Uczniowie szkicują schemat oczyszczalni.
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PRZYSTANEK 6     -
ULICA KASZTANOWA.

 Z oczyszczalni ścieków przechodzimy na drugą 
stronę jezdni w kierunku północno-–
wschodnim(NE) i znajdujemy się na pięknej Alei 
Kasztanowej. Oglądamy piękne kasztanowce. 
Czynimy starania, aby stały się one pomnikami 
przyrody. 

Aby odnaleźć szósty skarb rozwiąż zagadkę:

Rosną wielkie drzewa, nic im nie potrzeba

Zdobią każdy dom, przyciągają ludzi ni z owąd, ni stąd.

Są naszymi pomnikami, od ich nazwy pochodzi nasz 
szósty skarb.

Jest to ulica …………………….

ZADANIA

 1.Zorientuj mapę, podaj nazwę kierunku Twojego obecnego 
pobytu w stosunku do szkoły.

 2.Na podstawie „ Przewodnika do rozpoznawania roślin” 
rozpoznaj i policz drzewa tworzące aleję kasztanową:

 -Nazwij, gatunki drzew rosnące w alei, podając ich polską i 
łacińską nazwę.

 -Zmierz obwody  każdego z nich na wysokości 1m 30cm , 
dodaj wyniki, podziel przez dwa i oblicz średni obwód 
drzewa.

 -Wybierz jeden kasztanowiec  i oblicz jego wiek wg wzoru 
w karcie pracy.

 -Sprawdź, czy są w tych drzewach dziuple.

 -W karcie pracy zapisz informacje.

 -Rozpoznaj także inne drzewa stojące wzdłuż alei .Zbierz 
ich liście, najciekawsze wklej do karty pracy i podpisz je. 

PRZYSTANEK 7      -
LAS FABRYCZNY.

 Wędrując dalej aleją kasztanową obok domków jednorodzinnych przechodzimy na stadion 
sportowy i idąc dalej ścieżką, wchodzimy do lasu.

 Las zajmuje powierzchnię 36 ha, stanowi własność państwa.  Położony jest na wzniesieniu 
(najwyższe miejsce w Zakrzówku Osadzie) o wysokości 266m n.p.m. Z tego miejsca (skraju 
lasu) roztacza się rozległy widok na okolicę.             Oglądamy krajobraz typowy dla 
Wyniosłości Giełczewskiej. Są to kopulaste wzniesienia, poprzedzielane zadrzewieniami i 
zakrzewieniami śródpolnymi. Następnie schodząc drogą śródleśną na zachód(W) i 
obserwując skład gatunkowy drzewostanu stwierdzamy, że jest to las mieszany. Najczęściej 
spotykane gatunki to : grab , sosna, brzoza, dąb,  pozostające w mniejszości to : buk, topola 
i wierzba.

 W naszym zbiorowisku leśnym dominującą klasą wiekową drzewostanu jest klasa II (21-40 
lat).

 W Lesie Fabrycznym występują trzy gatunki roślin objętych częściową ochroną.                           
Są to: kruszyna pospolita(Frangula alnus), centuria pospolita (Centaurium erythracea) i 
kalina koralowa (Viburnum opulus).

 Do gatunków rzadkich należą: jodła pospolita (Abies alba), jemioła pospolita (Viscum
album), miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia), gruszyczka okrągłolistna (Pyrola
rotundifolia), dziki bez koralowy (Sambucus racemosa), dziewanna 
kutnerowata(Verbascum phlomoides).

 Z fauny można zauważyć: sarny, zające, lisy, wiewiórki, dzięcioły, słowiki, kukułki, 
wrony.

 Las dostarcza wielu gatunków grzybów: borowik szlachetny(Boletus reticulatus),

 koźlarz czerwony(Leccinum aurantiacum), podgrzybek złotawy(Xerocomus chrysenteron), 
gołąbek jadalny(Russula vesca), opieńka miodowa( Armillaria mellea) i wiele innych.
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ZADANIA

 1.Rozpoznaj jaki to las: liściasty, iglasty czy mieszany?

 2.Nazwij kilka gatunków drzew.

 3.Jeśli widzisz, rozpoznaj leśne owoce.

 4.Wykonaj po trzy pomiary temperatury powietrza na brzegu i w środku lasu,       

 zapisz wniosek.

 5.Przygotuj 6 jednakowych kawałków ligniny. Wykonaj po 3 pomiary wilgotności na brzegu i w środku lasu, przykładając i lekko przyciskając ligninę do mchu, 

 zanotuj wyniki pomiarów.

 6.Rozejrzyj się i zauważ, jakie gatunki zwierząt żyją w lesie.

 7.Czy potrafisz rozpoznać jakieś ptaki po głosie?

 8.Po czym jeszcze możesz rozpoznać ptaki? 

 9.Wiedząc, że rośliny i zwierzęta w lesie są od siebie uzależnione ( tworzą łańcuchy pokarmowe), ułóż taki łańcuch.

 10.Zastanów się i powiedz, czego nie wolno robić w lesie.

 11.Podaj dwa pomysły, jak można chronić las (działania dzieci i młodzieży, działania dorosłych).

 12.Ponownie zorientuj mapę, zlokalizuj miejsce obserwacji i określ, a następnie zapisz w karcie pracy, w jakim kierunku od szkoły się znajdujesz.

 13.Rozejrzyj się uważnie i odpowiedz na pytania:

 -Jakie drzewa przeważają: iglaste, liściaste?

 - Które gatunki drzew dominują.

 -Czy, według ciebie jest to drzewostan młody, czy stary?

 -Jakie jeszcze warstwy możesz- oprócz drzew – wyróżnić w tym lesie?

 14.Weź do ręki fragment pędu sosny i przyjrzyj się ułożeniu liści na łodydze.

 15.Wykonaj rysunek gałązki i szyszki sosny.

 16.Obejrzyj trzy gatunki roślin wskazane przez nauczyciela.

 17.Za pomocą klucza lub atlasu określ gatunki tych roślin oraz to, do jakiej warstwy lasu należą.

 18.Zwróć uwagę na cechy gatunkowe roślin- pokrój, sylwetki, barwę i fakturę kory (w przypadku drzew i krzewów), kształt liści i sposób ułożenia na łodydze, barwę i typ kwiatu, owocu. Zanotuj 
wyniki.

 19.Wykonaj szkic roślin w notatniku.

 20.Wyznacz poletko o boku 1m i staraj się oznaczyć gatunki roślin.

 21.Wyszukaj maleńką polankę, połóż się na plecach, zamknij oczy. Oddychaj spokojnie i miarowo. Wsłuchaj się w otaczające cię odgłosy (5 min.).

 22.Spróbuj określić, co słyszysz. Zanotuj spostrzeżenia.

 23.Leżąc na plecach, otwórz oczy i spróbuj opowiedzieć kolegom, co widzisz.

 24.Leżąc na brzuchu, wciągnij powietrze. Jakie czujesz zapachy? Zanotuj spostrzeżenia.

PRZYSTANEK 8      -
STADION SPORTOWY. 

 Z lasu wracamy na stadion sportowy i rozpalamy 
ognisko.

 Podsumowanie pracy w terenie:

-złożenie sprawozdań ustnych przez poszczególne 
grupy-raport,

-ocena przez prowadzącego pracy i dyscypliny w 
czasie zajęć,

-dyskusja nad wynikami pracy,

-wyciągnięcie wniosków.
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PRZYSTANEK 9     -
POMNIK MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO NA

RYNKU

ZADANIA

 1. Kto jest fundatorem pomnika?

 2. Z jakiej skały powstał pomnik?

 3. Z jakimi wydarzeniami historycznymi 
związany jest bohater upamiętniony na pomniku?

PRZYSTANEK 10      -
OGNISKO NA STADIONIE

 Zjedz z kolegami i nauczycielem wspólny posiłek.

 Pamiętaj! Zbierz odpadki (resztki jedzenia) do 
jednej torby, a opakowania do drugiej. Zabierz je 
ze sobą.

 Drogę powrotną do szkoły proponujemy w 
zależności od warunków atmosferycznych dwoma 
trasami:

Wędrujemy ulicami Zakrzówka: Kościuszki, 
Wójtowicza, Sienkiewicza i dochodzimy do szkoły.

Po wyjściu ze stadionu przechodzimy na żużlówkę 

i podziwiając teren pagórkowaty oraz resztki sadu, 
udajemy się suchymi dolinkami w kierunku 
południowo- zachodnim(SW) drogą polną do szkoły.

Autorami prezentacji ścieżki są :E.Krawiec, M.Anklewicz, W.Sumera, A.Stręciwilk, 
A.Sumera

i wszyscy inni uczestnicy Zielonej Szkoły w Poleskim Parku Narodowym 

ze Szkoły Podstawowej  im. J. Kochanowskiego w Zakrzówku.

Koordynatorem była mgr Beata Iżycka-Rachoń.

Zapraszamy wszystkich na wędrówkę po tej 
urokliwej ścieżce szukając naszych 10-ciu skarbów, 
a tym którzy zaryzykują i skorzystają z naszej 
oferty, życzymy bogatych wrażeń w obcowaniu z 
naturą.


