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Ile gatunków znajdzIemy  
na tej łące?

Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:

Zakres materiału Z płyty:



Plansza 2 – poziomy bioróżnorodności

BeZpośrednie nawiąZania do treści naucZania 
Z pp – uczeń:

• obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego (4.3 PP)
• posługuje się przyrządami ułatwiającymi obserwację przyrody (1.7 PP)

pośrednie nawiąZania do treści naucZania  
Z pp – uczeń:

• wykonuje pomiary np. taśmą mierniczą (2.5 PP)

cele lekcji – uczeń:

• wykonuje w terenie pomiary i obserwacje przyrodnicze zgodnie z podanymi instrukcjami
• dokumentuje wyniki przeprowadzonych w terenie pomiarów i obserwacji 

przyrodniczych 
• wnioskuje na podstawie zebranych danych

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

• Dokonasz obserwacji i pomiarów zgodnie z instrukcją 
• Będziesz prowadzić dokumentację swoich pomiarów i obserwacji według 

zaproponowanego wzoru
• Przeprowadzisz analizę zebranych danych w celu określenia stopnia 

bioróżnorodności gatunkowej obserwowanego terenu
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nieZBędne pomoce – do wykorzystania przez całą grupę: 

• duży karton do notowania zbiorczych wyników, 
• zestaw kluczy do oznaczania roślin i zwierząt zbiorowisk łąkowych, 
• ewentualnie urządzenia mobilne z odpowiednimi aplikacjami lub otwartymi stronami 

do oznaczania organizmów łąkowych
• kilka szpadli, lub łopatek ogrodniczych

teren:

możliwie zróżnicowane gatunkowo zbiorowiska łąkowe, zajęcia można również powtórzyć 
dla porównania na zbiorowisku silnie przekształconym przez człowieka np. na trawniku

nieZBędne pomoce – dla 2–3 osobowych grup:

• przyrząd do losowego wyznaczenia terenu (hula-hop, lub np. piłeczka i dwa kawałki 
sznurka – o długościach 0,5 m i 3,2 m), 

• lupa, 
• linijki, 
• przybory do pisania (podkładki, kartki, długopisy), 
• plastikowe tacki lub kuwety na obsypanie ziemi.

prZeBieg Zajęć

wstęp:
Uczniowie przytaczają argumenty w moderowanej przez nauczyciela dyskusji na temat 
Czy obserwowany przez nas teren jest różnorodny, czy nie? Nauczyciel zwraca uwagę 
na to, że argumenty uczniów nie są poparte obiektywnymi obserwacjami, bo w swojej 
argumentacji kierowali się oceną wykonaną na podstawie jedynie pobieżnej obserwacji 
tego fragmentu łąki, który pasował do postawionej przez nich hipotezy. Dlatego na lekcji 
zostanie przeprowadzony pomiar różnorodności gatunkowej łąki. Obszar do tego po-
miaru będzie wybrany losowo, a kryteria obserwacji możliwie ściśle określone.
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prZeBieg Zajęć

cZęść ZasadnicZa:
I. Losowy wybór terenu obserwacjI

Uczniowie są dzieleni na 2–3 osobowe zespoły i nadane im zostają oznaczenia literowe 
(A, B, C,… itd.). Zespoły ustawione są plecami do siebie w okręgu na środku łąki. Każdy 
z zespołów rzuca hula hop przed siebie. Obszar wewnątrz hula hop jest polem badaw-
czym zespołu. (Inna technika wylosowania terenu może polegać na wyrzuceniu przed 
siebie piłeczki, która wyznaczy środek okręgu z badanym terenem. Wówczas krótszy 
ze sznurków będzie promieniem i pozwoli na wyznaczenie okręgu a dłuższy pozwoli na 
zaznaczenie badanego obszaru w terenie).

II. oznaczanIe I zLIczanIe gatunków

W centralnym miejscu łąki dostępne są klucze, które uczniowie po użyciu powinni odkła-
dać na miejsce, chyba że nauczyciel dysponuje ilością kluczy równą ilości grup. Ucznio-
wie odczytują instrukcję dotyczącą zbierania danych, nauczyciel wyjaśnia ewentualne 
wątpliwości. Uczniowie wykonują pomiary, nauczyciel monitoruje postęp prac.

III. zebranIe I podsumowanIe danych

Nauczyciel zbiera od zespołów dane do zapisania na kartonie. Jedna z grup wymienia 
oznaczone rośliny podczas gdy pozostałe wykreślają ze swoich list wyczytane gatunki, 
jeśli pozostaną gatunki niewykreślone odczytują je nauczycielowi. Tej samej procedurze 
podlegają pozostałe obszary obserwacji. Powstaje notatka o następującym schemacie:
1. Gatunki zaobserwowanych roślin: nazwa gatunku jeden, nazwa gatunku dwa,…. 

całkowita suma gatunków roślin.
2. Gatunki zaobserwowanych zwierząt na powierzchni: nazwa gatunku jeden, nazwa 

gatunku dwa,…. całkowita suma gatunków zwierząt na powierzchni.
3. Gatunki zaobserwowanych organizmów glebowych: nazwa gatunku jeden, nazwa 

gatunku dwa,…. całkowita suma gatunków organizmów glebowych.
4. Domniemana obecność organizmów na podstawie ich śladów i odgłosów: ślad je-

den i najbardziej prawdopodobny gatunek, ślad dwa i najbardziej prawdopodobny 
gatunek,… suma gatunków.
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prZeBieg Zajęć

podsumowanie – omówienie przebiegu pracy

Nauczyciel omawia efekty pracy odnosząc do próby oceny różnorodności łąki z po-
czątku lekcji. Nauczyciel informuje uczniów o ćwiczeniowym charakterze odbytych 
warsztatów, wynikającym z braku sprawności w oznaczaniu organizmów przez uczniów, 
trudnościami z oceną różnorodności występujących zwierząt (wymagane obserwacje 
długoterminowe) oraz braku przeprowadzenia różnorodności mikroświata.
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Instrukcja obserwacjI 
różnorodnoścI łąkI

uwagI ogólne

• Uważajcie, by skupiając się na oznaczaniu jednego gatunku, nie niszczyć 
okazów do oznaczania innego gatunku.

• W oznaczaniu gatunków organizmów wspierajcie się dostępnymi 
kluczami.

• Jeśli nie jesteście pewni nazwy gatunku zapiszcie po zaproponowanej 
przez was nazwie symbol: (?).

• Działajcie delikatnie, niektóre bezkręgowce, które chcielibyście opisać 
będą bardzo małe, nie przegapcie ich podczas przeszukiwania terenu. 

• Wspierajcie się w poszukiwaniach lupą, pincetą i grabkami.

gatunkI roślIn

• Numerujcie kolejno rozpoznane przez was gatunki roślin. 

• Wpiszcie przy nazwie gatunku istotne waszym zdanie dodatkowe 
informacje (np. że jest to gatunek chroniony; że ma właściwości 
lekarskie; że jest to gatunek uprawiany przez człowieka;…).

gatunkI zwIerząt lub ślady Ich obecnoścI 

• Numerujcie kolejno rozpoznane przez was gatunki zwierząt. 

• Zapiszcie zaobserwowane przez was ślady obecności zwierząt 
i numerujcie kolejno gatunki zwierząt, które waszym zdaniem mogły 
te ślady zostawić.

• Wsłuchajcie się w odgłosy ptaków – zapiszcie ilu waszym zdaniem 
gatunków ptaków można w tej chwili posłyszeć odgłosy. 
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gatunkI organIzmów glebowych

• Wykopcie dołek o średnicy 20 cm i głębokości 20 cm. 

• Odsypcie ziemię z darni na tackę

• Przeszukajcie glebę w poszukiwaniu organizmów, ponumerujcie osobno 
rozpoznane i nierozpoznane przez siebie gatunki.


