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Księga reKordów 
obserwowanego eKosystemu

Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:

ZaKres materiału Z płyty:



Plansza 1 – najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności

beZpośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp:

• obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego (4.3 PP)
• posługuje się przyrządami ułatwiającymi obserwację przyrody (1.7 PP)
• wykonuje pomiary np. taśmą mierniczą (2.5 PP)

pośrednie nawiąZania do treści naucZania Z pp:

• rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) (…) składniki 
krajobrazu (4.1 PP)

cele leKcji – uczeń:

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

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
• Opiszesz różnorodność obserwowanego terenu
• Stworzysz zasady prowadzenia rzetelnych obserwacji i pomiarów przyrodniczych 
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nieZbędne pomoce – dla każdej grupy: 

• zależą od ostatecznego (dostosowanego przez nauczyciela do specyfiki badanego 
środowiska) brzmienia zadań dla uczniów. Dla zaproponowanego w scenariuszu 
zestawu zadań potrzebne będą: 

• klucze do oznaczania roślin, 
• lupy,
• taśmy miernicze, 
• tyczka, 
• urządzenia mobilne z aparatami, 
• podkładki do notowania, 
• przybory do pisania.

teren:

bez znaczenia, preferowany zadrzewiony

nieZbędne pomoce – dla całej klasy: 

• arkusz szarego papieru do stworzenia mapy skojarzeń, 
• gruby pisak, 
• długa taśma do oznaczenia terenu badania (jeśli nie występują w terenie wyraźnie 

zaznaczone naturalne granice)

uwaga dla naucZyciela: 

W scenariuszu znajduje sie propozycja sześciu kategorii rekordów. Kategorie te moż-
na dowolnie modyfikować i uzupełniać w celu dostosowania do warunków panujących 
w badanym przez uczniów środowisku. Ponadto lekcję można powtarzać cyklicznie bu-
dując coraz szerszą księgę rekordów, dostosowując kategorie do pory roku lub porów-
nując rekordy w zależności od warunków prowadzenia badań (pora dnia, pora roku itd.).
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prZebieg Zajęć

wstęp: co już wiemy o różnorodności tego terenu?

Uczniowie wspólnie z nauczycielem określają granice obszaru, który będzie badany 
i w razie potrzeby zaznaczają w terenie te granice. Uczniowie siadają z nauczycielem 
w kręgu. Nauczyciel wpisuje pierwsze skojarzenie odnośnie różnorodności badanego 
terenu, a następnie puszcza w obieg pisak, aby kolejni uczniowie dopisali do już istnieją-
cych skojarzeń następne skojarzenia lub stworzyli nowe grupy skojarzeń. Powstaje mapa 
pierwszych, nie popartych badaniami skojarzeń dotyczących badanego terenu.
W zależności od potrzeb i możliwości nauczyciel może różnie podzielić, zorganizować 
i rozłożyć w czasie etapy pracy uczniów.

cZęść ZasadnicZa:
I. RekoRdy tuRa I – śwIat RoślIn

Uczniowie zostają podzielenie na 3–4 osobowe zespoły. W centralnym miejscu znajduje 
się miejsce (np. stolik, koc) skąd zespoły uczniowskie mogą wybierać niezbędne im pod-
czas pomiarów pomoce i odkładać je po użyciu na miejsce. Zespoły losują zadania do 
wykonania i postępują zgodnie z instrukcjami na kartach zadań. Nauczyciel monitoruje 
przebieg prac.
Po zakończeniu wykonywania zadań uczniowie ponownie zbierają się w kręgu i prezen-
tują wyniki swoich poszukiwań. Nauczyciel na nowym arkuszu papieru zapisuje katego-
rie, w których uczniowie wyznaczali rekordy i wyniki uczniowskich poszukiwań.
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prZebieg Zajęć

podsumowanie:
Uczniowie porównują arkusze papieru sprzed i po dokonaniu obserwacji oraz omawiają 
z nauczycielem trudności w wykonaniu poszczególnych zadań na zajęciach. Nauczyciel 
dopytuje się uczniów o możliwe do przeprowadzenia kategorie rekordów na przyszłość.

cZęść ZasadnicZa (cd.):

II. RekoRdy tuRa II – pozostałe składnIkI śRodowIska

Zespoły uczniowskie planują samodzielnie nowe kategorie rekordów różnorodności ba-
danego ekosystemu. Ich zadaniem jest nazwanie kategorii i na tyle czytelne określenie 
i zapisanie zasad dokonywania pomiarów by inny zespół sobie poradził z wykonaniem 
oceny danej kategorii. Zespoły losowo wymieniają się przygotowanymi dla siebie za-
sadami oceny kolejnych kategorii rekordów różnorodności. Zadaniem nauczyciela jest 
monitorować przebieg prac w celu oceny realności dokonania oceny i przejrzystości 
sporządzonych przez uczniów zasad. W przypadku braku pomysłów może inspirować 
uczniów kategoriami rekordów, dostosowanych do charakterystyki obserwowanego 
środowiska – np.: najwyżej/najniżej położony punkt terenu, największy głaz, najbardziej 
suche/mokre miejsce, najbardziej ruchliwe wyjście/wejście mrowiska, najcieplejsze miej-
sce, najbardziej zacienione miejsce, itp.
Po zakończeniu wykonywania zadań uczniowie ponownie zbierają się w kręgu i pre-
zentują wyniki swoich poszukiwań. Nauczyciel zapisuje kategorie, w których uczniowie 
wyznaczali rekordy i wyniki ich pracy.
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Zespół 1: 
posZukiwanie najstarsZego drZewa

1. Zadbajcie żeby każdy w grupie przynajmniej raz wykonał poszczególne 
czynności (zmierzenie wysokości pomiaru obwodu, pomiar obwodu, 
obliczenie wieku, zapisanie wyników)

2. Wybierzcie najgrubsze na pierwszy rzut oka osobniki z gatunków drzew 
występujących na badanym terenie, które waszym zdaniem mogą być 
najstarsze.

3. Wykonajcie na tych drzewach pomiary i obliczcie ich wiek.

4. Zapiszcie rekord i nie zapomnijcie o miejscu, w którym jest 
zlokalizowane drzewo rekordzista.

nr gatunek drzewa obwód

Rekordzistą jest: …………………………………., który liczy około ……… .



9.     scenariusz zajęć terenowych

– 6 –

Przykład dokładnych obliczeń: zmierzony obwód kasztanowca - 100cm, dla 
obwodu 63 cm – wiek 20 lat, dlatego 100 cm x 20 lat / 63 cm = 31,7 lat – wiek 
zmierzonego kasztanowca to ok. 32 lata.

tabela wiekowa drzew (oprac. prof. dr Longin Majdecki)

gatunek
Średnica drzewa

20 40 70 100 120
wiek drzewa (w latach)

Topola biała
Topola czarna

Populus alba
Populus nigra

35 70 100 125 145

Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna

Tilia mordata
Tilia platyphyllos

17 35 57 78 92

Grab zwyczajny
Głóg
Buk pospolity

Carpinus betulus
Crataegus
Fagus silvatica

7 15 35 50 60

Robinia akacjowa Robinia pseudoacacta 13 26 45 62 75

Sosna zwyczajna Pinius silvestris 12 25 50 68 80

Klon zwyczajny
Klon jawor
Platan klonolistny

Acer platanoides
Acer pseuduplatanus
Platanus acerifolia

12 25 40 55 67

Jesion wzniosły Fraxinus Excelsior 12 26 45 60 72

Kasztanowiec 
zwyczajny

Aestulus 
hippocastarium

20 38 65 87 105

Dąb szypułkowy
Dąb bezszypułkowy

Quercus rabur
Quercus petraea

9 18 35 47 55

Świerk pospolity Picea excela 12 25 50 70 82

Modrzew europejski Larix decidua 17 35 52 67 79

Klon polny
Wierzba biała

Acer negundo
Salix alba

27 54 85 – –

Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona

Betula verrucosa
Betula pubescens

22 34 57 79 –

Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 15 30 51 73 90

Tuja Thuja occidentalis 5 10 20 35 –

Olsza czarna
Czeremcha zwyczajna

Alnus glutinosa
Prunus padus

17 35 35 35 –
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Zespół 2: 
posZukiwanie drZewa  

o najbardZiej różnorodnych liŚciach

1. Zadbajcie żeby każdy w grupie przynajmniej raz wykonał poszczególne 
czynności.

2. Wybierzcie gatunki drzew o najbardziej na pierwszy rzut oka 
różnorodnych liściach (liście mogą pochodzić z kilku różnych osobników).

3. Wykonajcie oceny różnorodności liści (wraz z jej dokumentacją 
fotograficzną) według instrukcji pod tabelą i zapiszcie wyniki w tabeli.

4. Zapiszcie rekordowy gatunek i przygotujcie się, by opisać 
różnorodność liści jaką stwierdziliście u tego gatunku.

nr gatunek
ocena cech

Średnia
(1) (2) (3) (4) (5)

Rekordowy gatunek to: ………… … …………………………., dla którego 
różnorodność liści oceniliśmy na ……… … .
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Przed Wami bardzo trudne zadanie. Nie ma bowiem dwóch identycznych li-
ści w obrębie jednego gatunku, a waszym zadaniem jest mimo tego ustalić, 
który gatunek ma bardziej różnorodne liście. By Wam to ułatwić poniżej 
znajduje się lista cech, których różnorodność powinniście ocenić. Oceny 
dokonujecie w skali, w której 5 dla danej cechy oznacza najwyższą różno-
rodność tej cechy spośród gatunków, które wytypowaliście, a 1 – najniższą.

Cechy podlegające ocenie:

1. unerwienie – jak bardzo różnią się układy żyłek liści oglądanych pod  
  słońce? 

2. kolory – jak różnorodne kolory mają liście?

3. kształt – przyjrzyjcie się dobrze konturom - jak różnorodne  
  kształty mają liście?

4. wielkość – jak różnej wielkości liście można znaleźć?

5. faktura – jak bardzo w dotyku różnią się między sobą liście?
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Zespół 3: 
posZukiwanie najlicZniej występującego  

gatunku drZew

1. Zadbajcie żeby każdy w grupie przynajmniej raz wykonał poszczególne 
czynności (sprawdzanie nazwy gatunku w kluczu, liczenie osobników, 
zapisanie wyników)

2. Wybierzcie 4 najliczniejsze na pierwszy rzut oka gatunki drzew 
ze wszystkich gatunków występujących na badanym terenie.

3. Policzcie występujące na badanym terenie osobniki, nie zapomnijcie 
o drzewach małych (niższych niż 1,5 m) i zadbajcie, by nie liczyć dwa razy 
tego samego osobnika.

4. Zapiszcie rekord i nie zapomnijcie o tym, żeby potrafić opisać wygląd 
rekordowego gatunku.

nr gatunek
ilość osobników

poniżej 1,5 m powyżej 1,5 m w sumie

Rekordzistą wśród drzew jest: …………………………………………………., których 
w sumie jest aż ……… sztuk.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
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Zespół 4: 
posZukiwanie najrZadZiej występującego  

gatunku roŚlin

1. Zadbajcie żeby każdy w grupie przynajmniej raz wykonał poszczególne 
czynności (sprawdzanie nazwy gatunku w kluczu, liczenie osobników, 
zapisanie wyników)

2. Wybierzcie 4 najrzadsze na pierwszy rzut oka gatunki roślin 
ze wszystkich gatunków występujących na badanym terenie.

3. Policzcie występujące na badanym terenie osobniki i zadbajcie, 
by nie pominąć żadnego osobnika.

4. Zapiszcie rekord i nie zapomnijcie o tym żeby potrafić wskazać miejsca 
występowania i opisać wygląd rekordowego gatunku.

nr gatunek
typ rośliny

(zielna/krzew/
drzewo)

ilość osobników

poniżej  
1,5 m

powyżej  
1,5 m w sumie

Rekordzistą wśród wszystkich roślin jest: ………………………………………………., 
których w sumie jest tylko ………… sztuk.


