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Równowaga w ekosystemie

Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:

Zakres materiału Z płyty:



Plansza 1 – najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności

BeZpośrednie 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)

pośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp:

• wymienia i charakteryzuje czynniki warunkujące życie na lądzie (4.2)
• wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice 

w sposobie ich odżywiania się (4.5 PP)

cele lekcji – uczeń:

• rozumie zależność funkcjonowania ekosystemu od liczebności populacji 
poszczególnych poziomów łańcucha pokarmowego

• modeluje mechanizmy działające w ekosystemach

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

• Zastosujesz zasady działania ekosystemu do zasad gry ruchowej
• Przestrzegasz ustalonych zasad gry i grasz fair
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nieZBędne pomoce – dla całej klasy: 

• 150–200 (w zależności od liczebności klasy) nakrętek od butelek PET (lub innych 
solidnych, łatwo dostępnych w takich ilościach elementów – np. orzechy w łupinach)

• wiaderka ( w ilości równej ilości uczniów) po produktach spożywczych (np. twarogu, 
lub inne łatwo dostępne solidne pojemniki)

• stoper, 
• gwizdek

teren:

boisko szkolne

prZeBieg Zajęć

wstęp: przypomnienie najważniejszych terminów

Uczniowie w dowolnej formie przypominają najważniejsze pojęcia z ekologii (producenci, 
roślinożercy, konsumenci, drapieżnicy).

uwaga dla naucZyciela: 

Ważniejsze od samej aktywności fizycznej jest dokładne omówienie przebiegu gry i efek-
tów modyfikowania liczebności zespołów, a także umożliwienie uczniom wprowadzania 
proponowanych przez nich modyfikacji w zasadach gry. Ważne, by w tych dyskusjach 
uczniowie byli w stanie wykazać zarówno analogie, jak i nieścisłości w stosunku do zasad 
panujących w ekosystemach.
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cZęść ZasadnicZa:
Zasady gry

Uczniowie poznają zasady gry i zostają podzieleni na dwa mniej więcej równo liczne zespoły. 
1. Teren gry jest ograniczony do powierzchni pełnego boiska szkolnego.
2. Nauczyciel rozrzuca mniej więcej równomiernie po całym boisku około 150–200 

nakrętek. Należy uczniom podać dokładną ilość użytych nakrętek. Rozrzucone 
nakrętki symbolizują roślinność pewnego środowiska.

3. Obie grupy, z wiaderkami w rękach, ustawiają się w swoich bazach początkowych 
– w dwóch rogach przy jednej, krótszej linii boiska. Jedna grupa to roślinożercy, 
druga to drapieżnicy.

4. Zadaniem obu grup jest pozyskać jak najwięcej nakrętek w ciągu minuty i przebiec 
do bazy końcowej – na przeciwległy róg boiska.

5. Roślinożercy pozyskują pokarm zbierając nakrętki z ziemi i wrzucając je do swojego 
wiaderka.

6. Drapieżnicy pozyskują pokarm berkując roślinożerców, roślinożercy wówczas 
odsypują całą zawartość swoich wiaderek do wiaderek drapieżników. 
Po wyzerowaniu zawartości wiaderka roślinożerca jest zobowiązany wyjść poza 
teren boiska i wykonać pięć przysiadów, wówczas może wrócić do gry.

7. Na dziesięć sekund przed końcem gry nauczyciel głośno odlicza pozostały czas, 
następnie głośno sygnalizuje koniec gry. Po tym sygnale żaden z graczy nie może 
wejść do bazy końcowej.

8. Przed rozpoczęciem odliczania końcowego również nie można wchodzić do bazy 
końcowej.

9. W żadnym momencie gry nie można wrzucać nakrętek do bazy końcowej.
10. Po zakończeniu rozgrywki zespoły liczą zebrane nakrętki, a na podstawie sumy 

swoich wyników określają ilość nakrętek, które pozostały na boisku. 

PrZebieg PosZcZególnych symulacji

Po zakończeniu pierwszej rozgrywki, z równolicznymi zespołami, nauczyciel przepro-
wadza jeszcze co najmniej dwie rozgrywki. Najpierw zmienia proporcje liczebności grup 
przerzucając połowę roślinożerców do drapieżników, a następnie odwraca proporcje 
zamieniając nazwy grup. Można jeszcze zachęcić uczniów do przeprowadzenia kolej-
nych rozgrywek – z zastosowaniem zaproponowanych przez nich modyfikacji, albo je-
dynie rozkładu ilości uczestników w grupach, albo niektórych zasad.
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prZeBieg Zajęć

podsumowanie:
Nauczyciel prosi żeby uczniowie usiedli w okręgu i omówili przebieg gry. Uczniowie 
opisują swoje szanse i odczucia w poszczególnych wariantach gry, a następnie odno-
szą je do swojej wiedzy o działaniu ekosystemów. Gra obrazuje naturalną dysproporcję 
w ilościach występowania poszczególnych grup organizmów oraz skutki zachwiania tych 
proporcji zarówno dla konsumentów, jak i producentów.


