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Fotoreportaż: stan i zagrożenia 
badanego środowiska

Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:

zakres materiału z płyty:



Plansza 4 – ochrona zwierząt

bezpośrednie nawiązania do treści nauczania z pp:

• proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu (5.3 PP)
• podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne 

i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka (5.4 PP)

pośrednie nawiązania do treści nauczania z pp:

• wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce (7.4 PP)
• obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego (4.3 PP)
• posługuje się przyrządami ułatwiającymi obserwację przyrody (1.7 PP)

cele lekcji – uczeń:

• proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu (5.3 PP)
• wykonuje w terenie obserwacje przyrodnicze zgodnie z podanymi instrukcjami
• dokumentuje wyniki przeprowadzonych w terenie obserwacji przyrodniczych

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

• Wykonasz zdjęcia zgodne z podanymi założeniami 
• Podasz cenne przyrodniczo walory najbliższego środowiska
• Będziesz potrafić wskazać zagrożenia dla badanego środowiska
• Zaproponujesz rozwiązania problemów badanego środowiska
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niezbędne pomoce – dla całej klasy: 

• pomoce niezbędne do badań terenu (klucze do oznaczania organizmów, urządzenia 
mobilne z dostępem do internetu, itp.), 

• aparat fotograficzny lub urządzenia mobilne z aparatem.

teren:

dowolny, choć większy potencjał mają tereny o charakterze naturalnym

przebieg zajęć

wstęp: zasady pracy

Nauczyciel omawia cel działań uczniowskich, którym jest stworzenie dużego fotorepor-
tażu o stanie i zagrożeniach badanego przez uczniów środowiska. Prezentuje układ foto-
reportażu zakładający zebranie informacji dla różnych elementów środowiska przyrodni-
czego badanego terenu w czterech, zależnych od siebie obszarach:
1. Piękno przyrody!
2. Co robi przyroda dla człowieka dobrego?
3. Co robi człowiek dla przyrody złego?
4. Co może człowiek zrobić, by było przyrodzie lepiej?
Nauczyciel omawia z uczniami instrukcję przygotowania zdjęć do fotoreportażu.

uwaga dla nauczyciela: 

Tematykę pracy uczniów można doprecyzowywać dostosowując do specyfiki najbliższego 
terenu wokół szkoły. Przed realizacją działań z uczniami należy dokładnie określić teren, 
z którego uczniowie mają tworzyć fotoreportaże, może to być ten sam teren, co w zaję-
ciach z oceny bioróżnorodności gatunkowej (jeśli były przeprowadzone).
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przebieg zajęć

część zasadnicza:
I. GIełda elementów przyrody

Uczniowie zostają podzieleni na zespoły 2–3 osobowe. Każdy z nich losuje element przy-
rody, który będzie motywem przewodnim przygotowanego przez nich wkładu w klaso-
wy fotoreportaż. Zespoły mają czas na to by przedyskutować swoje możliwości pracy 
nad wylosowanym elementem przyrody, po czym następuje giełda elementów przyro-
dy, w trakcie której zespoły mogą nakłaniać się wzajemnie do wymiany wylosowanych 
przez siebie elementów przyrody. Zamiana następuje tylko przy całkowitej zgodzie obu 
zespołów biorących udział w transakcji. Po zakończonej giełdzie nauczyciel odnotowuje 
ostateczny przydział elementów przyrody do zespołów uczniowskich. 
Podział elementów przyrody zależy od specyfiki badanego terenu i indywidualnego po-
dejścia nauczyciela do ostatecznego kształtu fotoreportażu. Proponowany podział śro-
dowiska na elementy może być następujący:
1. rośliny zielne
2. krzewy
3. drzewa

II. przyGotowanIe zdjęć I opIsów

W zależności od potrzeb i możliwości nauczyciel może różnie podzielić, zorganizować 
i rozłożyć w czasie etapy pracy uczniów. Uczniowie mogą zatem przygotowywać mate-
riały, wykonywać zdjęcia, selekcjonować, obrabiać i przygotowywać je całkowicie samo-
dzielnie – poza szkołą, konsultując jedynie z nauczycielem postępy w pracy. Nauczyciel 
może też zdecydować się, aby którykolwiek z wyżej wymienionych etapów przeprowa-
dzić z cała klasą w ramach zajęć szkolnych. W obu przypadkach działania uczniowskie 
nauczyciel powinien rozsądnie rozłożyć w czasie i zapewnić uczniom informację zwrot-
ną na temat ich pracy na każdym z etapów.

4. mięczaki
5. owady 
6. płazy i gady

7. ptaki
8. ssaki
9. krajobraz
10. woda

podsumowanie:
Uczniowie przynoszą ostateczne wersje zdjęć i opisów do nich. Fotoreportaż może być 
zaprezentowany na stronie internetowej szkoły, lub jeśli jakość zdjęć na to pozwala wy-
drukowany i zaprezentowany w szkolnej gazetce ściennej, w siedzibie władz samorządo-
wych, domu kultury, lokalnym ośrodku edukacyjnym itp.
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Przygotowanie materiału 
do fotorePortażu Stanu 
i zagrożenia środowiSka

Waszym zadaniem jest przygotowanie 4 zestawów zdjęć wraz z ich opisami, 
które wraz z pracami innych zespołów zbiorą się na klasowy fotoreportaż. 
Pamiętajcie, że zestawy zdjęć są ze sobą połączone – zdjęcia kolejnego ze-
stawu powinny wynikać ze zdjęć poprzedniego zestawu.

tematyka kolejnych zeStawów:

1. Piękno przyrody!

Pokażcie, że element przyrody, który wylosował wasz zespół, a który wy-
stępuje w badanym przez was środowisku jest cenny, niespotykany, fascy-
nujący, piękny. Nie interesują nas tu jednak związki człowieka z przyrodą.

2. co robi przyroda dla człowieka dobrego?

Pokażcie, w jaki sposób człowiek korzysta, lub może korzystać z wylosowa-
nego przez was elementu przyrody na terenie, który badacie. Korzystać 
w taki sposób, żeby dla ludzi było to atrakcyjne, ale nie niszczyło przyrody. 
Mogą to być również zdjęcia pozytywnych dla ludzi skutków istnienia wylo-
sowanego przez was elementu przyrody.

3. co robi człowiek dla przyrody złego?

Pokażcie zagrożenia dla badanego przez was środowiska, które mogą do-
tknąć pośrednio lub bezpośrednio wylosowany przez was element przyrody.

4. co może człowiek zrobić, by było przyrodzie lepiej?

Pokażcie w jaki sposób problemy dla waszego elementu przyrodniczego 
można zlikwidować lub przynajmniej zminimalizować. Dbajcie o to, aby to 
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były realne pomysły, ale też bądźcie śmiali w swoich propozycjach. W tym 
zestawie może być wam ciężko ograniczyć się do zdjęć, ponieważ planujecie 
pewne rozwiązania, których jeszcze nie ma w środowisku. Dlatego możecie 
wykonywać szkice, makiety, fotomontaże, itp. 

jak Przygotować zdjęcia w zeStawach?

•	 Zanim zaczniecie robić zdjęcia sprawdźcie, czego w terenie szukać – pa-
miętajcie, że wylosowaliście konkretny element przyrody. Wśród bez-
kręgowców dla danego ekosystemu bardzo ważnym może się okazać 
niepozorny żuk. Pokażcie, że też potrafi być piękny!

•	 Poczekajcie na odpowiednią chwilę, zwłaszcza jeśli fotografujecie zwie-
rzęta, nie zawsze łatwo o dobry moment. Zróbcie więcej zdjęć, by mieć 
z czego wybierać. Dla jednego zestawu przygotujcie minimum 2, a mak-
simum 4 zdjęcia. 

•	 Zadbajcie, żeby na zdjęciu było wyraźnie widać to, czemu robicie zdjęcie. 
Niech w kadr nie wchodzą przypadkowe elementy. Pamiętajcie, że po 
zrobieniu zdjęcia możecie poprawić jego kadr za pomocą odpowiedniego 
programu graficznego.

•	 Zastanówcie się, jak pokazać na zdjęciu coś czego nie możecie sfoto-
grafować. Zwierzak, którego chcecie sfotografować może być zbyt 
płochliwy, a proces zbyt długotrwały lub ulotny. Czasem łatwiej będzie 
fotografować ślady obecności zwierzaka lub efekty procesów, a resztę 
wyjaśni dobrze skonstruowany opis do zdjęcia.

jak Przygotować oPiSy w zeStawach?

•	 Opisy są bardzo ważnym elementem, który pozwala prawidłowo odczy-
tać cel, dla którego zdecydowaliście się umieścić zdjęcie w zestawie.

•	 Opis może pozwolić też dopowiedzieć to, czego na zdjęciu nie widać (np. 
ta trawa zawdzięcza swój wyjątkowo intensywny kolor żyznej glebie). 
Opis jednak nie powinien odczytywać bezpośrednio tego co widać na 
zdjęciu (np. ta trawa jest intensywnie zielona). 
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•	 Opis świadczy też o tym, że dobrze poznaliście temat, który prezentu-
jecie i tak np. roślina, która jest na zdjęciu może nie jest najpiękniejsza, 
ale opisujecie to, że jest chroniona i podajecie jej znaczenie dla opisywa-
nego przez was ekosystemu. 

•	 Opisy powinny być krótkie: 2–3 zdania do jednego zdjęcia.


