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Opis ekOsystemu z natury

Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:

Zakres materiału Z płyty:



Plansza 1 – najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności

BeZpośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp:

• rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) (…) składniki 
krajobrazu i wskazuje zależności między nimi (4.1 PP)

• obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego (4.3 PP)

pośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp:

• przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami 
lądowymi / występujące w środowisku wodnym, posługując się modelem 
lub schematem (4.6/4.12 PP)

• określa wzajemne położenie obiektów w terenie (2.4 PP)
• rozróżnia w terenie formy terenu wypukłe i wklęsłe (2.7 PP)

cele lekcji – uczeń:

• Obserwuje elementy krajobrazu
• Opisuje obserwowany krajobraz podając najważniejsze jego cechy 
• Opisuje zależności pomiędzy elementami obserwowanego ekosystemu

kryteria sukcesu (czyli po czym uczeń pozna, że osiągnął cel lekcji):

• Udokumentujesz obserwacje przyrodnicze według podanych instrukcji
• Opiszesz precyzyjnie obserwowane środowisko 
• Wskażesz zależności między obserwowanymi elementami środowiska
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– 2 –

nieZBędne pomoce: 

• stoper, 
• przybory do pisania (podkładki, kartki, długopisy, flamastry w kolorach: czerwony, 

zielony, niebieski), 
• karta Elementy środowiska

teren:

bez znaczenia, preferowany teren otwarty

prZeBieg Zajęć

wstęp:
Nauczyciel dowolną techniką sprawdza, czy uczniowie znają terminy: ekosystem, biotop, 
biocenoza, środowisko, krajobraz. 

cZęść ZasadnicZa:
I. ElEmEnty środowIska

•	 zawody	w	wyszukiwaniu	elementów	środowiska
Uczniowie na komendę nauczyciela startują z wykonaniem zadania z karty Elementy 
środowiska polegającego na wypisaniu w jedną minutę jak największej ilości widocz-
nych elementów środowiska, a następnie, w kolejną minutę jak największej ilości 
elementów niewidocznych. Nauczyciel pilnuje czasu wykonania zadania. Po zakoń-
czeniu wpisywania uczniowie dzielą się ze sobą wynikami, ewentualnie dopisują ele-
menty do pustych pól, tak by tabele były pełne.

•	 kolorowanie	elementów	środowiska 
Uczniowie obwodzą pętlami wypisane przez nich elementy wedle następującego 
schematu:
• zielony – należące do biotopu lokalnego ekosystemu
• niebieski – należące do biocenozy lokalnego ekosystemu
• czerwony – widoczne w terenie wytwory człowieka
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prZeBieg Zajęć

cZęść ZasadnicZa:
I. ElEmEnty środowIska (cd)

•	 powiązania 
Uczniowie wykonują zadanie polegające na wybraniu dowolnego, spośród wypi-
sanych przez siebie, elementu ekosystemu, a następnie powiązaniu go z kolejnymi 
elementami.

2. pocztówka z nowEj zElandII (prawie)*

Nauczyciel dzieli dowolną techniką uczniów na 3–5 osobowe zespoły i ustawia je w du-
żym kręgu. Uczniowie wyobrażają sobie, że mają okazję skontaktować się z nowoze-
landzkimi uczniami, którzy również poszli na zajęcia terenowe. Zadaniem zespołów jest 
zapisać 10 pytań, których zadanie nowozelandzkim uczniom pozwoliłoby na jak najpeł-
niejsze poznanie tamtejszego środowiska przyrodniczego. 
Nauczyciel prosi uczniów, żeby tym razem wyobrazili sobie, że otrzymali zestaw takich 
10 pytań z nowozelandzkiej szkoły. Zespoły przekazują sobie wzajemnie, zgodnie z kie-
runkiem ruchu wskazówek zegara kartki z zapisanymi pytaniami.
Uczniowie w zespołach odpowiadają na zadane na kartkach pytania na podstawie obser-
wacji środowiska. Następnie przekazują odpowiedzi sąsiednim zespołom – ponownie 
zgodnie ze wskazówkami zegara. Następuje koleżeńska ocena dokładności udzielonych 
odpowiedzi i precyzji zadanych pytań.

podsumowanie:
Uczniowie siadają w rozsypce w odległości przynajmniej pięciu kroków od siebie. Na-
uczyciel informuje uczniów, że w opisywaniu środowiska nie skupiali się do tej pory wiele 
na zapachach i dźwiękach. Dlatego uczniowie zamykają oczy i przez pół minuty starają się 
wsłuchiwać w dźwięki otoczenia. Po tym wyciszeniu nauczyciel prosi, żeby na podstawie 
zdobytych dziś na lekcji informacji napisali na kartkach jak najpełniejszy opis krajobrazu, 
nie dłuższy jednak niż 5–8 zdań. Nauczyciel prosi uczniów, aby opis nie zawierał określeń 
wartościujących krajobraz lub jego elementy – np. ładny, brzydki. 

*wariant tego zdania można wykonać z wykorzystaniem TIK (np. podczas realizacji programów w ramach 
projektu Erasmus+) i realnie zaprosić do lustrzanego wykonania tej aktywności przez uczniów szkoły zlo-
kalizowaną w znacznie odmiennym środowisku przyrodniczym.
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ElEmEnty środowiska

Etap 1

•	 Wpisz	w	pola	poniżej	jak	najwięcej	tych	elementów	składających	się	
na obserwowane	przez	ciebie	środowisko,	które	możesz	dostrzec.

•	 Pamiętaj	o	tym,	że	mogą	być	one	małe	lub	duże,	blisko	lub	daleko.

•	 Wpisuj	konkretne	elementy	a	nie	grupy	elementów,	tak	by	wpisy	nie	
zawierały	się	w	sobie	(np.:	gdy	w	jedno	pole	wpiszesz	rośliny	nie	możesz	
już	wpisać	w	kolejne	brzozy,	maki,	itp.)	

•	 Komu	uda	się	50	pól	(do	linii)	zapełnić	w	minutę?	Gotowi	do	startu?…
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Etap 2

•	 Tym	razem	wpisujesz	elementy	środowiska,	których	nie	możesz	dostrzec	
(bo	są	za	małe	lub	akurat	ich	nie	widać,	ale	jesteś	w	stanie	udowodnić,	
że w	nim	występują)

•	 Pozostałe	zasady	takie	same,	tylko	pól	jest	mniej	(20	pól	–	pod	linią)…	
Gotowi?

Etap 3

Otocz	 kolorowymi	 pętlami	 elementy	 środowiska,	 zgodnie	 z	 instrukcją	
nauczyciela.

Etap 4

Wybierz	jeden	element	środowiska	i	połącz	go	z	innymi	linią	symbolizującą	
powiązanie	między	tymi	elementami.	Pamiętaj	żeby	potrafić	opowiedzieć	
na	czym	polega	to	powiązanie	(np.	pies	pije	wodę).


