
„Czyste myślenie,
najbujniej rozkwita,

gdy łączy się z działaniem".
M. Donaldson

FASCYNUJĄCA PODRÓŻ – lekcje przyrody w terenie
Dwa scenariusze zajęć dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

Obecny sposób nauczania i uczenia się zintegrowanych treści ma służyć dzieciom i
młodzieży między innymi w lepszym poznawaniu siebie i otoczenia, całościowym postrzeganiu
świata i rozumieniu relacji w nim zachodzących. Aby to było w pełni możliwe, zarówno
nauczyciel jak i uczeń muszą chcieć eksperymentować, doświadczać, badać, poszukiwać wciąż
nowych rozwiązań, a przede wszystkim wspierać się w pracy. Rolą nauczyciela jest więc
organizowanie takich sytuacji, które sprzyjają: domyślaniu się, zgadywaniu, błądzeniu, krążeniu
wokół tematu, eksponowaniu zaskakujących pomysłów, analogii, przeciwieństw, refleksji, pytań,
kontrowersji, nadziei, entuzjazmu, fascynacji, radości, smutku i obaw oraz umożliwiają dzieciom
trafną ocenę własnej i zespołowej pracy.

Zajęcia prowadzone w terenie w pełni spełniają oczekiwania współczesnej edukacji,
sprzyjają w wyzwalaniu w dzieciach i w młodzieży pozytywnych emocji, zaś prawidłowe
wykonanie zadania, często podczas zabawy,wywołuje w nich pozytywne wzmocnienie i gotowość
do wykonywania coraz trudniejszych czynności manualnych i myślowych. Oznacza to
uwzględnienie w pracy dydaktycznej m.in. wycieczek szkolnych, które stwarzają warunki do
poznania rzeczy nieznanych i na konfrontację zdobytych w szkole wiadomości i umiejętności z
otaczającą rzeczywistością. Współczesna szkoła preferuje wycieczki kompleksowe tzn. łączące
treści interdyscyplinarne oraz treści ścieżek edukacyjnych.

Lekcja przyrody w terenie stanowi więc okazję do „fascynującej podróży, podczas której
jej uczestnicy poznają i badają świat wszystkimi zmysłami, selekcjonują zdobyte informacje i
trafnie je wartościują. Wiadomości i umiejętności zdobyte przez uczniów podczas wycieczki
wykorzystywane są później na lekcjach z różnych przedmiotów.

Pomysł napisania niżej zamieszczonych konspektów zajęć w Przemkowskim Parku
Krajobrazowym, zrodził się po wielu wycieczkach i warsztatach ekologicznych, w których brałam
udział wraz ze swoimi wychowankami na dwóchścieżkach dydaktycznych: „Lasy okolic
Przemkowa” i „Stawy Przemkowskie”. W scenariuszach zajęć i w kartach pracy znajdują się różne
zadania i pomysły na ich rozwiązanie. Jest ich wiele i należy je potraktować jako propozycje do
wyboru, dopasowania do tempa i możliwości uczestników zajęć. Nie ukrywam,że korzystałam z
bardzo bogatej literatury dotyczącej metodyki prowadzenia zajęć w terenie, metod aktywizujących
oraz z istniejących publikacji o Przemkowskim Parku Krajobrazowym,np.: A. Chlebowski, M.
Cieślak, M. Szlachetka,Ścieżka przyrodnicza „Lasy okolic Przemkowa”-przewodnik,Legnica
1995r.; „Ścieżka przyrodnicza „Stawy Przemkowskie”- przewodnik, Legnica 1995r; D. Soida,
Bądź Mistrzem – Przyjacielem, czyli edukacja ekologiczna na wesoło, Kraków 1996r.; E.
Brudnik,A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie – przewodnik po
metodach aktywizujących, Kielce 2000r.

Ludwika Mnich



SCENARIUSZE ZAJĘĆ TERENOWYCH W PRZEMKOWSKIM
PARKU KRAJOBRAZOWYM

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA ŚCIEŻCE PRZYRODNICZEJ „LASY
OKOLIC PRZEMKOWA"

KONSPEKT nr 1

1. TEMAT : Poznajemy typy lasów na szlakuścieżki przyrodniczej „Lasy okolic Przemkowa".

2. POZIOM NAUCZANIA; Klasa szósta szkoły podstawowej.

3. TERMIN I PRZEWIDYWANY CZAS WYCIECZKI: maj, 7 godzin zegarowych.

4. KOMPETENCJE:Główne: poznanie przystosowań organizmów dożycia w ichśrodowisku,
rozpoznawanie gatunków roślin dominujących w różnych typach lasów,
efektywne wykorzystanie dostępnychźródeł informacji,

- Poboczne: prowadzenie obserwacji, dokonywanie prostych pomiarów i
obliczeń, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

5. CELE: Uczeń:

-Rozpoznaje wybrane gatunki roślin.
-Nazywa cztery typy lasów: Buczyna Szprotawska, grąd, łęg, bór
sosnowy.
-Prowadzi pomiary nasłonecznienia i wilgotności gleby.
-Zna cechy zdrowego lasu.
-Ocenia wpływ działalności człowieka na stan zasobów leśnych.
-Przedstawia argumenty przemawiające za spędzaniem czasu wolnego w
lesie z korzyścią dla swojego zdrowia i dla „zdrowia" lasu.
-Wskazuje na mapceścieżkę przyrodniczą „Lasy okolic Przemkowa".
-Umie posługiwać się mapką „Lasy okolic Przemkowa" podczas
wycieczki.

6. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Przewodniki i atlasy do oznaczania roślin, mapki Lasy okolic Przemkowa,kompasy, lupy,
chusteczki higieniczne, miara krawiecka, woreczki foliowe, kolorowa tasiemka, flamastry,
ołówki, karteczki samoprzylepne, lusterka kieszonkowe, słuchawki lekarskie-jedne dla grupy,
taśma klejąca.



7. METODY: Obserwacja, pomiar, dyskusja kierowana, praca z tekstem, gry i zabawy
dydaktyczne.

8. FORMY: Praca indywidualna i praca w grupach jednym frontem.

9. PRZEBIEG LEKCJI:

Faza przygotowawcza:
1. Przypomnienie regulaminu wycieczki;
2. Zapoznanie uczniów z formą, z celami i czasem zaplanowanych zajęć;
3. Podział uczniów na cztery zespoły (losowanie), wyłonienie liderów grup;
4. Rozdanie instrukcji wraz z kartami pracy oraz wszystkich niezbędnych

środków dydaktycznych.
Faza realizacyjna:

1. Po dotarciu na początek ścieżki przyrodniczej (mapka, punkt 10 „Dąb Chrobry „ w
Piotrowicach ), przypomnienie - w miarę potrzeby - i omówienie takich zagadnień i
pojęć, które będą konieczne do realizacji zadań:

- sposób korzystania z przewodników i atlasów roślin,
- właściwe posługiwanie się kompasem,
- rola zmysłów w poznawaniu przyrody,
- budowa warstwowa lasu,
- realizacja zadań według podanej instrukcji zamieszczonej na

karcie pracy ucznia.
Faza końcowa:

1. Wykonanie mapy mentalnej przez wszystkich uczestników wycieczki
Na temat: Lasy okolic Przemkowa.

2. Zadanie domowe: Przekonaj swojego kolegę/koleżankę by wybrał
/wybrała się z Tobą do lasu.



KARTA PRACY UCZNIA

I. SKRAJ LASU

1. Ustal (wraz z grupą ) miejsce do przeprowadzenia wstępnych czynności;

2. Przy pomocy kompasu wyznacz kierunki główne;

3. Zorientuj mapkę- ścieżka przyrodnicza „Lasy okolic Przemkowa";

4. Zaznacz na mapce miejsce, w którym się znajdujesz (punkt 10 „Dąb Chrobry” w Piotrowicach);

5. Znajdź li ść leżący na ziemi pod dębem, obrysuj go na kartce, a wśrodek liścia wpisz
informacje o drzewie zawarte na jego metryczce.

Rysunek liścia

6. Obejrzyj korę dębu i określ jaka ona jest, zakreśl w tabelce właściwe określenia:

Szorstka Twarda Błyszcząca Sucha
Gładka Łuskowata Omszona Matowa
Zimna Wilgotna Brązowa Kolczasta
Ciepła Śliska Szara Woskowa



7. Czy są na korze jakieś rany, zniszczenia, cechy szczególne? Przyjrzyj się im dobrze i napisz
niżej na kartce jak wyglądają oraz skąd według Ciebie mogły się wziąć.

8. Jak myślisz po co jest kora? (zakreśl właściwą odpowiedź )

a) aby utrzymać ciepło;
b) aby zapobiegać wywróceniu się drzewa;
c) dla ochrony przed utratą wody i urazami;
d) aby drzewo wyglądało ładnie i czysto.

II. PIERWSZY TYP LASU NA SZLAKUŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ.

1. Ustalcie w grupach stanowiska pracy, oznaczając kolorową tasiemką swój teren (wielkość
terenu ustalamy krokami (5 kroków x 5 kroków).

2. Zaznacz w tabeli znakiem (+) te warstwy lasu, które widzisz:

Ściółka Runo leśne Podszyt Wysokie drzewa

3. Ile drzew rośnie na Twoim terenie?

4. Podaj nazwy rozpoznanych drzew (skorzystaj z przewodnika Las oraz z tabeli
zamieszczonej niżej:

Porównywane cechy Grab zwyczajny Buk zwyczajny

pień Falisty, na przekroju
poprzeczny

Okrągły na przekroju
poprzecznym

Brzeg liścia Ostro, podwójnie piłkowane Z rzadka falisto ząbkowane
lub częściej całobrzegie, na
krawędzi orzęsione

Owłosienie liścia Nerwy zwykle owłosione Młody jedwabisto owłosiony,
starszy owłosiony na nerwach

owoce Orzeszki z trójklapowymi w
zwisającym owocostanie

Trójgraniaste, brązowe
orzeszki (1-3) zamknięte w
pękającej czteroklapowej
okrywie, pokrytej kolczastymi
wyrostkami

kora Popielato szara, gładka, z
ciemniejszymi, pionowymi
smugami

Gładka, popielata, bez
ciemniejszych smug

Tab. l : Rozpoznawanie graba zwyczajnego i buka zwyczajnego.

Rozpoznane drzewa to:......................................................................................................



5. Których drzew jest najwięcej? ........................................................................

6. Przyjrzyj się dokładnie leżącym na ziemi liściom (użyj lupy). Znajdź liście graba
zwyczajnego i buka zwyczajnego (skorzystaj z zamieszczonych cech tych drzew wyżej w
tabeli). Obrysuj liść graba i buka oraz podpisz je.

Rysunki liści

7. Uzupełnij zdania: (wybierz właściwe określenie lub podaj poprawną odpowiedź).

Las jest............................................................................................. , zwarty, złożony prawie
Wielowarstwowy'jednowarstwowy

wyłącznie z ..............................................................................Można spotkać jeszcze inne
podaj nazwy drzew

drzewa takie jak..............................................................................Dno lasu jest ...........................
podaj inne nazwy drzew słabo/silnie

zacienione dlatego brak niższych warstw. Rośliny zielne...............................................................
poda| warstwę lasu

widnieją ....................................................................... przed rozwojem liści buków i
kiedy?podaj porę roku

grabów. Takie zbiorowisko roślin to las.........................................................................................
grądowy, bukowy lęgowy, bór sosnowy

8. Zbierz do woreczka leżące na ziemi materiały przyrodnicze (liście, suche gałązki,
nasionka).Sprawdź wyniki swojej pracy z wynikami kolegów z tej samej grupy.

9. Prezentacja dotychczasowych efektów pracy w lesie: Ustaw się w kole obok kolegów
/koleżanek z Twojej grupy.Liderzy kolejnych czterech grup odczytają odpowiedzi.
Nanieś poprawki na swoją kartę pracy jeśli wpisałeś błędną odpowiedź.

III. PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO TYPU LASU

1. Zabawa dydaktyczna „Spacer w czapce niemówce". Nic nie mów przez pięć minut i
spróbuj zapamiętać jak najwięcej niezwykłych dźwięków.

2. Ustaw się w kole, tym razem stań gdzie chcesz i weź udział w konkursie na „Najlepsze
ucho". Powiedz, co podczas pięciominutowej ciszy usłyszałeś, co było przyczyną
słyszanych dźwięków i co one oznaczały. Zwycięzca otrzymuje tytuł „Najlepsze
ucho", zostaje ponadto nagrodzony cichymi oklaskami.

3. Oznacz wraz z grupą teren tak jak w poprzednim lesie.



4. Zaznacz w tabeli znakiem (+) te warstwy lasu, które widzisz oraz wpisz do tabeli po
trzy nazwy rozpoznanych roślin (przewodnik i tabele niżej zamieszczone):

Warstwy lasu Obecność warstwy w tym lesie (+) Nazwy roślin

Ściółka

Runo

Podszyt

Wysokie drzewa

5. Policz te drzewa, których na Twoim terenie jest najwięcej:
Liczba drzew:................................................. ,
Nazwa drzewa:................................................

6. Rozpoznaj cztery gatunki lip :
Porównywane
cechy

Lipa drobnolistna Lipa

szerokolistna

Lipa srebrzysta Lipa

gwiaździsta

Kwiatostan 10- 15 kwiatowe,
wzniesione, rzadziej nieco
zwisające

2-5 kwiatowy,
kwiaty zwisające

7 - 1 0 kwiatowe,
zwisające

6 -1 5 kwiatowe

Owoce Drobne, do 6 mm długości,
nagie lub słabo owłosione,
słabo kanciaste o cienkiej
łupinie

Z wyraźnymi
pięcioma

żebrami

Jajowate, drobno
gruczołowate, 1 cm
długości z 5 słabo
zaznaczonymi
żebrami

Eliptyczne do prawie
kulistych,
grubościenne, bez
żeberek, zakończone
długim wyrostkiem

Kształt liścia Drobno piłkowane, na spodzie
sinoniebieskie, górą zielone,
prawie okrągłe o sercowatej
nasadzie i krótko zaostrzonym
wierzchołku

Okrągławo -
jajowate o sercowatej
nasadzie, na szczycie
krótko zaostrzone,
regularnie piłkowane,
żywo zielone

Okrągławe, o
sercowatej
nasadzie, niekiedy
lekko klapowane

Duże do 20 cm,
„zębate"

Owłosienie
liścia

Kępki włosków we
wszystkich kątach liści
koloru rudego

Na spodniej stronie,
zwłaszcza na
nerwach owłosione,
lecz nie filcowate

Na spodniej stronie
filcowato owłosione

Na spodniej stronie
gwiazdkowate
włoski tworzące
delikatny kutner, brak
kępek włosków w
rozgałęzieniach
nerwów

Jednoro
czne
gałązki

Cienkie, całkowicie nagie, z
licznymi wystającymi
przedchlinkami

Pędy rzadko
odstające
owłosione

Filcowato
owłosione

Popielato - szare,

nagie

Tab. 2. Rozpoznawanie czterech gatunków lip.



7. Obrysuj liście rozpoznanych gatunków lip:

rysunki liści

8. Rozpoznaj krzewy - kruszynę i szakłaka, najczęściej spotykane.

Porównywane cechy Kruszyna Szakłak

Krawędź liścia Drobno karbowano -
piłkowane

Całobrzegie

Nerwacja liścia 3- 5 par łukowatych nerwów 8-9 par nerwów
Okres kwitnienia Rozciągnięty, odV - VIII Krótkotrwały,V - pocz.VI
Dojrzewanie owoców Nierównomierne, zielone,

czerwone i czarne obok siebie
Równomierne

Pędy Bez cierni Zakończone cierniami

Tab 3. Rozpoznawanie kruszyny i szakłaka.

9. Obrysuj liście kruszyny i szakłaka:

rysunek liści

10.Zapoznaj się z opisem dwóch roślin zielnych:

Zawilce - rośliny z rodziny jaskrowatych, kwitnące od marca do maja, reprezentowane są przez

dwa gatunki typowe dlażyznych lasów liściastych: zawilca gajowego i zawilca

żółtego. Zawilecżółty, próczżółtego koloru pięciolistkowych kwiatów, różni

się od zawi lca ga jowego s iedzącymi l i s t kami okó ł ka

podkwiatostanowego. Zawilec gajowy posiada pięciolistkowy, biały okwiat z

zewnątrz zaróżowiony i listki okółka podkwiatostanowego na ogonkach

długich od l - 3 cm. Zawilec gajowy jest gatunkiem częstm we wszystkich

żyznych lasach liściastych z grupy grądów, łęgów i buczyn, natomiast zawilec

żółty ma dużo większe wymagania w stosunku do wilgotności powietrza,

występuje więc tylko w najwilgotniejszych lasach liściastych.

11.Znajdź na swoim terenie przynajmniej jeden opisany wyżej gatunek zawilca (nie
zrywaj rośliny), obejrzyj go dokładnie (użyj lupy), zaznacz miejsce patyczkiem, a na
patyczku umieść karteczkę samoprzylepną z wypisaną nazwą rośliny.

12.Zbadaj wilgotność podłoża. Rozgarnij lekkościółkę, do gleby przyciśnij całą dłonią
chusteczkę higieniczną, a następnie sprawdź wielkość mokrej plamy na chusteczce.

13.Uzupełnij zdania:

W tym lesie jest najwięcej takich drzew jak:...................................................Występują
następujące warstwy lasu ...............................................................................................................
Wilgotność podłoża jest ..................................................... o czymświadczy wielkość
mokrej plamy na chusteczce. Wszystko to zatem wskazuje,że jest to las..............................
......................................................................................(bukowy, gradowy, łęgowy, bór sosnowy).



14.Zbiórka materiału przyrodniczego do woreczków oraz konsultacje z członkami grupy
na temat poprawności wykonanych zadań.

15.Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup. Ustaw się w kole jak poprzednio, a
liderzy odczytają rozwiązania zadań w tym lesie. Nanieś ewentualne poprawki.

16.Zabawa dydaktyczna „Spacer z lusterkiem". Trzymaj lusterko przed sobą i patrz od czasu
do czasu w zwierciadło. Podziel się swoimi wrażeniami z innymi uczestnikami
wycieczki.

IV. KOLEJNYETAPWYCIECZKIi NOWE ZBIOROWISKO LEŚN E.

1. Wybierz wraz z grupą i oznacz tasiemką teren badań.

2. Sprawdź wilgotność podłoża za pomocą chusteczki.

3. Uzupełnij tabelę posługując się przewodnikiem (wpisz po trzy nazwy roślin):

Nazwa warstwy Obecność warstw w tym lesie
(+)

Nazwy roślin

Ściółka
Runo
Podszyt
Wysokie drzewa

4. Policz te drzewa, których na Twoim terenie jest najwięcej:
Liczba: ..........................
Nazwa drzewa:..............................................................................

5. Rozpoznaj olszę czarną i olszę szarą na podstawie cech zamieszczonych w tabeli:

Porównywane cechy Olsza czarna Olsza szara

Kształt liścia Szczyt na wierzchołku tępy
lub wycięty

Szczyt ostro zakończony

Nerwacja liścia 5-8 par bocznych nerwów 8-12 par bocznych nerwów
Jednoroczne pędy Nagie Szaro owłosione
Pączki Najczęściej odstające, wiosną

lepkie
Przylegające, suche

Szyszko - kształtne
owocostany

Na długich szypułkach Na bardzo krótkich
szypułkach, niekiedy siedzące

Kora* Regularnie, drobno spękana,
prawie czarna

Gładko, szaro - popielata

* dotyczy drzew starych, młode okazy olszy czarnej także mają gładką korę, trudną do odróżnienia od olszy szarej.

Tab 4. Rozpoznawanie olszy czarnej i olszy szarej.



6. Obrysuj liście rozpoznanych gatunków olsz i podpisz je.

Rysunki liści

7. Rozpoznaj czeremchę zwyczajną i czeremchę amerykańską na podstawie cech
zamieszczonych w tabeli:

Porównywane cechy Czeremcha zwyczajna Czeremcha amerykańska

Liście Krótko zaostrzone, drobno
piłkowane, matowe

Lancetowate, sztywne,
gładkie, silnie błyszczące, po
bokach nerwu głównego rudo
owłosione

Kwiatostany Kwiaty około 1,5 cm
średnicy, silnie pachnące, w
zwisających gronach

Grona dłuższe, walcowate,
sterczące, kwiaty tylko około
1 cmśrednicy

Okres kwitnienia Koniec IV - pocz. V Początek VI
Owoce Dojrzałe czarne, bez działek

kielicha u nasady
Dojrzałe czarne, z działkami
kielicha u nasady

środowisko Tylko podmokłe, nawet
bagienne lasy

Nawet bardzo suche i jałowe
gleby

Tab. 5. Rozpoznawanie czeremchyzwyczajnej i czeremchyamerykańskiej.

8. Obrysuj liście rozpoznanych gatunków czeremchy i podpisz je:

Rysunki liści

9. Wraz z całą grupą wybierzcie drzewo i po kolei przykładajcie do jego pnia słuchawki
lekarskie. Podzielcie się swoimi wrażeniami. Ustalcie, co wywołuje w drzewie
szum słyszany w słuchawkach. O czymświadczy to zjawisko?

10.Uzupełnij zdania:

Las ten jest .................................. nasączony wodą o czymświadczy wielkość mokrej
plamy na chusteczce. Występują w nim takie warstwy lasu jak:
........................................................................................................................... Dominują w
nim takie rośliny jak:.........................................................................................................
............................................................................................................................................ Jest to
las ......................................................................................z „ ciągle mokrymi stopami."

bukowy, gradowy, łęgowy,bór sosnowy

11. Zebranie do woreczków materiału przyrodniczego oraz prowadzenie dyskusji w grupach na
temat poprawności wykonanych zadań.

12. Spotkanie w kręgu. Prezentowanie zdobytej wiedzy przez liderów grup, wymiana
doświadczeń, uważne słuchanie wypowiedzi kolegów/koleżanek.



V. ROZPOZNANIEOSTATNIEGOTYPULASU. PRZEZ KTÓRY BIEGNIEŚC IEŻKA
PRZYRODNICZA „LASY OKOLIC PRZEMKOWA".

l. Zabawa „Spotkanie z drzewem". Na wytyczonym przez grupę terenie, wybierz
„swoje" drzewo.

2. Rozpoznaj wybrane drzewo na podstawie cech zamieszczonych w tabelach niżej:
Grupa I Grupa II Grupa III

Modrzew Cis, jodła, daglezja,świerk kłujący i
świerk pospolity

Sosny

Szpilki b. miękkie
opadające na zimę

Szpilki ustawione pojedynczo,
krótkie, sztywne

Szpilki tylko na skróconych
pędach (krótkopędach),
zimozielone, nigdy pojedynczo

Tab. 6. Rozpoznawanie gatunków drzew iglastych występujących w okolicach Przemkowa.

Porównywana
cecha

Sosna
Banksa

Sosna
zwyczajna

Sosna wejmutka Sosna czarna Sosna
smołowa

Pień i kora Prosty, nie Pień w koronie Kora Kora prawie Pokryty
osiąga dużych jak też konary ciemnoszara lub czarna krótkimi
rozmiarów; kora pokryte cienką. czarno - szara pędami
ciemnos/ara na złuszczającą się odroślowymi!
całej długości płatami korą. Kora
pnia spękania typu czerwonawo -

„skóra aligatora" brunatna.
szorstka.
łuskowata

Ilość szpilek na
krótkopędzie

Po 2 Po 2 Po 5 Po 2 Po 3

Szyszka Mała: 3 - 5 x 2 -.1
cm, krzywe,
wygarbione, po 2-
3 lub więcej bez
wyrostków

2,5 - 7 x 2 - 3,5
cm, symetryczne
lub lekko
garbate,
piramidki bez
wyrostków

Wąska. 10-15
cm x 4 cm,
zwykle wygięta

5 - 8 cm
długości;
niekiedy z
drobnymi
wyrostkami na
piramidkach

3 - 9 cm dł.,
jajowate,
symetryczne, na
piramidkach
cienkie, odgięte
kolce

Barwa i długość
szpilek

2 -4 cm długości,
żółtawo - zielone

4-7 cm x 2mm.
szaro lub
niebieskawo -
zielone

Najcieńsze z
gatunków
pięcioigielnych. do
12 cm x 0,5mm,
miękkie, drobno
piłkowane

8 - 1 5 cm długie,
proste, ciemne

7- 10 cm dl.
do 2 mm
s/erokosci,
jasnozielone,
skręcone

Pączki Wydłużone,
jasnobrą/owc.
całe oblane
żywicą

Ożywicowane w
różnym stopniu

Cylindryczne,
krótko zaostrzone
najmniejsze u
pięcioigielnych
sosen, biało
ożywicowane

Długie,
zaostrzone,
zażywicowane

Cylindryczne,
zaostrzone,
białawo
ożywicowane

Obszar
naturalnego
rozsiedlenia

Północna część
Ameryki
Północnej

Gatunek
rodzimy, cala
Polska

Wschodnia część
Ameryki Północnej

Południowa
Europa

Północno -
wschodnia część
Ameryki
Północnej

Cechy
szczególne

Gałęzie i konary
b. silnie
powyginane

Poza kolekcjami
nie ma gat. sosny
o takich cechach
kory!

Najdelikatniejsze
igły pędzlowato
rozrzucone na
końcach pędów

Najpotężniejsze
szpilki z
uprawianych w
lasach gat. sosen,
czarna kora

Odroślą na
pniu tylko u
tego gatunku

Tab 7 Rozpoznawanie pięciu gatunków sosn



Porównywa
-na cecha

Cis Jodła Daglezja Świerk
pospolity

Świerk kłujący

Kora Cienka,
łuszcząca się
płatami,
czerwono -
brązowa

Gładka, jasnoszara,
u starszych płytko
spękana

Głęboko spękana,
gruba, z
jasnobrązowym
odcieniem

Czerwonawo -
brązowa,
łuskowala

Szaro - brązowa,
gruba, głęboko
spękana

Szpilki Do 30mm dł. x 1,5
- 3 mm szer.
Zaostrzonej,
grzebieniasto
ułożone

Do 30mm x 2,5mm;
ułożony płasko na 2
strony z wciętym
wierzchołkiem, od
spodu 2 białe paski

Zielone (lub
niebieskawe), 30
x l,5mm;
grzebieniasto
rozłożone na 2
strony,
uszkodzone
przyjemnie
pachną
"jabłkowo"

Zielone,
błyszczące bez
nalotu
woskowego, 10 -
20mm x 1 mm

Matowe, z
nalotem
woskowym, 20 -
30mm dł., grube,
sztywne, kłujące,
„szczoteczkowat
o" nastroszone
lub
rozmieszczone
dookoła pędu

Pączki Bezżywicy Bezżywicy Wrzecionowate,
ostre, nieznacznie
ożywicowane

Bezżywicy Bezżywicy

Szyszki Brak - nasiona
otoczone
galaretowatą,
czerwoną
„osnówką"

Sterczące d góry, 17
x 5cm, łuski
wspierające, dłuższe
od nasiennych,
wystające iodwinięte

7,5-l0cmdł..
zwisające, z
dwojakimi
łuskami: łuski
wspierające
trójzębne, wystają
ponad łuski
nasienne

10 -15 cm dł. x 3
-4cm szer.,jedne
z najdłuższych u
świerków,
zwisające

6- l0cmdł.,
słomiaste z
cienkimi
pofalowanymi
łuskami,
zwisające

Obszar
naturalnego
występowania

Europa, Afryka,
Azja

Europa, gat. rodzimyZachodnia część
Ameryki
Północnej

Europa, gat.
rodzimy

Zachodnia część
USA

Cechy
szczegól
ne

Silnie trujący,
prócz dojrzalej
czerwonej osnówki;
długowieczny,
najstarsze drzewo
polskie (około 1230
lat)

Gatunek górski,
wymierający

Charakterystyczna
szyszka i zapach

Potocznie zwany
świerkiem
srebrzystym

Tab. 8 Rozpoznawanie drzew iglastych.

3. Wybrane drzewo to ...........................................................

4. Narysuj gałązkę z igłami i szyszką, która należy do Twojego drzewa:

Rysunek gałązki

5. Jaki jest nastrój pod Twoim drzewem? (zakreśl właściwe określenia):
przyjemnie, tajemniczo, strasznie, chłodno, słonecznie, wesoło,spokojnie,cicho.



6. Zbadaj swoje drzewo wzrokiem, węchem i dotykiem, a następnie uzupełnij tabelkę;

Nazwy wybranych
części drzewa

Barwy Zapach Inne właściwości

kora
igły
szyszki

7. Dowiedz się, które drzewa wybrali inni członkowie Twojej grupy, zapisz nazwy
wybranych przeznich drzew: ...................................................................................................

8. Zbadaj wilgotność podłoża chusteczką higieniczną.
9. Uzupełnij zdania:

W tym lesie o podłożu wilgotnym/suchym..................................... rosną

drzewaliściaste/iglaste..................................................................Drzewem dominującym jest tutaj
................................................Takie zbiorowisko leśne nazywamy..............................................

10.Zebranie do woreczków materiałów przyrodniczych, dyskusja w grupach na temat
wykonanych zadań.

11. Spotkanie w kręgu. Liderzy prezentują zdobyte wiadomości i umiejętności. Uczestnicy
dokonują ewentualnej korekty na kartach pracy.

VI. SPOTKANIEw PUNKCIE10WYCIECZKI „ DĄB CHROBRY" w PIOTROWICACH.
TWORZENIEMAPYMENTALNEJPRZEZWSZYSTKICHUCZESTNIKÓWWYCIECZKI.

1.Losowanie typów lasów -liderzy poszczególnych grup podchodzą do nauczyciela i losują typ
lasu: las grądowy, las łęgowy, Buczyna Szprotawska, bór sosnowy.

2.Po losowaniu, każda grupa tworzy część mapy, wpisując i rysując zgromadzone wiadomości na
karteczkach samoprzylepnych. Mapę myślową można przyozdobić zebranym w woreczki po drodze
materiałem przyrodniczym oraz wykonanymi ilustracjami według pomysłów każdejgrupy.

ŁĘGGRĄD

BÓR BUCZYNA



ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA ŚCIEŻCE PRZYRODNICZEJ
„STAWY PRZEMKOWSKIE"

KONSPEKT nr 2

1. TEMAT: Warunkiżycia wśrodowisku wodnym.

2. POZIOM NAUCZANIA: Klasa piąta szkoły podstawowej.

3. TERMIN I PRZEWIDYWANY CZAS WYCIECZKI: czerwiec, 7 godzin zegarowych

4. KOMPETENCJE:

- Główne: poznanie przystosowań organizmów dożycia w środowisku
wodnym i wodno - lądowym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt żyjących
w tym ekosystemie, efektywne wykorzystanie dostępnychźródeł informacji;

- Poboczne: prowadzenie obserwacji, dokonywanie prostych
pomiarów i obliczeń, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

5. CELE: Uczeń:
- porównuje warunkiżycia w stawie i na lądzie;
- klasyfikuje rośliny wodne;
- rozpoznaje najczęściej spotykane ptaki związane ześrodowiskiem

wodnym;
- rozumie zależności pokarmowe występujące w tymśrodowisku;
- ocenia znaczenie zadrzewień obecnych między stawami i rozpoznaje

typowe gatunki drzew;
- ocenia wpływ działalności człowieka na kondycję biologiczną stawów;
- umie posługiwać się mapką podczas wycieczki;
- wskazuje na mapceścieżkę przyrodniczą „Stawy Przemkowskie".

6. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Przewodniki i atlasy do oznaczania roślin i zwierząt żyjących w środowisku wodnym i wodno -
lądowym, mapki „Stawy Przemkowskie", lornetki, kompasy, sznurek, karteczki
samoprzylepne, karteczki - losy z wypisanymi cechami ptakówżyjących w rezerwacie, flamastry,
ołówki.

7. METODY: Obserwacja, praca z tekstem, gry i zabawy, dyskusja kierowana, pogadanka.

8. FORMY: Praca indywidualna i praca w grupach.



9. PRZEBIEG LEKCJI:

Faza przygotowawcza:
1. Przypomnienie regulaminu wycieczki.
2. Zapoznanie uczniów z formą, z celami i czasem zaplanowanych zajęć.
3. Podział uczniów na zespoły - wyłonienie liderów grup.
4. Rozdanie instrukcji z kartami pracy oraz wszystkich niezbędnych

środków dydaktycznych.
Faza realizacyjna:

1. Po dotarciu na początek ścieżki przyrodniczej, przypomnienie najistotniejszych
zagadnień i pojęć, które będą konieczne do realizacji zadań: sposób korzystania z
przewodników i atlasów roślin i zwierząt, właściwe posługiwanie się lornetką (aparatem
fotograficznym), przypomnienie nazw stref jeziora, stawu.

Faza końcowa:
l. Budowanie sieci pokarmowej



KARTA PRACY UCZNIA

I. PUNKTETAPOWY

1. Ustal (wraz z grupą) miejsce do przeprowadzenia wstępnych czynności;

2. Przy pomocy kompasu wyznacz kierunki geograficzne;

3. Zorientuj mapkę -Rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie";

4. Zaznacz na mapce miejsce, w którym się znajdujesz (punkt l - początek
ścieżki).

Rezerwat ornitologiczny – Stawy Przemkowskie



II. PUNKTETAPOWY- ALEJA WZDŁUŻ WOŁOWYCH STAWÓW.

Obejrzyj dokładnie cztery wskazane drzewa, rozpoznaj je (korzystaj z tabeli i rysunków
zamieszczonych niżej):

Porównywalne,
cechy

Dąb szy-
pułków y

Dąb
bezszypułkowy

Dąb
czerwony

Dąb
błotny

Pokrój drzewa Zmienny,
rosnący
samotnie, ma
krotki pień

Do 30 m., pień
widoczny prawie do
wierzchołka

Do 25 m., z
szeroką koroną

Do 35 m, z
prostym pniem,
wydłużoną
koroną, dolne
Konary zwisają
suche w dół

Kształt liści 3-6 parami
nieregularnych
klap z uszatą lub
sercowatą nasadą

Regularne
klapowane, zatoki
pomiędzy klapami
płytsze, z klinowatą
nasadą

3-5 parami
ościsto
zakończonych
klap o płytkich
zatokach

2-3 par ościsto
zakończonych klap
o głębokich
zatokach

Unerwienie liścia Nerwy boczne
dochodzą do klap i
wcięć (zatok)
pomiędzy klapami

Nerwy boczne
dochodzą tylko do
klap

Ogonek liścia Krótki 4 - 8mm Długi do 1 5mm
Żołędzie Najczęściej po

kilka, na długich
szypułkach, do
12cm, często z
podłużnymi
prążkami

Prawie siedzące bez
prążków, po kilka
razem

Duże, dojrzewają
dopiero w drugim
roku, szerokie, o
płaskiej podstawie

Małe, półkuliste do
1 cmśrednicy w
drugim roku kiedy
dojrzewają

Siedlisko Od wilgotnych
do suchych

Ograniczony od
umiarkowanie
wilgotnych do
suchych

Sadzony głównie w
suchych, w swojej
ojczyźnie, szeroki
zakres siedlisk

Wilgotne

Tab. l. Rozpoznawanie gatunków



2. Nazwy rozpoznanych gatunków drzew napisz na karteczkach samoprzylepnych i
przyklej je do pni tych drzew;

3. Spotkanie w kręgu. Liderzy podchodzą do wyznaczonych dębów (jeden lider do jednego drzewa) i
głośno odczytują napisy na karteczkach, zbierają karteczki z pni i chowają do woreczków.

III. PUNKTETAPOWY- STAWOSTASZOWSKI.

1. Zajmij wyznaczone miejsce i obejrzyj trzy roślinki przyniesione przez przewodnika. Narysuj je tam,
skąd one pochodzą:

2. Rozpoznaj ich nazwy i uzupełnij zdania:



W strefie przybrzeżnej rośnie .............................................................................................. W
strefie roślinności o liściach pływających znajduje się ......................................................................
................................................... należy do roślin podwodnych.

3. Uzgodnij odpowiedzi w grupie.

4. Spotkanie w kręgu. Liderzy czytają uzgodnione wcześniej odpowiedzi.

IV. PUNKTETAPOWY- STAWADELIN.

1. Wraz z grupą zajmij wyznaczone miejsce w szałasie.

2. Dokładnie obejrzyj pływającą w pojemniku rybę.

3. Narysuj obserwowaną rybę, oznacz na rysunku elementy budowy zewnętrznej.

4. Uzupełnij zdanie: Obserwowana ryba to………………………………………………………….

5. Napisz czymżywi się obserwowana ryba: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. .

6. Spotkanie w kręgu. Prezentowanie zdobytej wiedzy przez liderów grup,
wymiana doświadczeń, uważne słuchanie wypowiedzi kolegów/koleżanek.

7. Zabawa dydaktyczna „Cząstka przyrody". Liderzy losują po jednej karteczce,
na której wypisane są cechy ptaka. Od tej pory każda grupa uczniów idąc
wypatruje „swojego" ptaka, rozpoznaje go i nazywa.

8. Wraz z grupą zajmij wyznaczone miejsce. Przygotuj prezentację wiadomości
na temat rozpoznanego ptaka.

9. Konkurs na najlepszą prezentację wiadomości o swoim ptaku.



V. PUNKTETAPOWY- RZEKA SZPROTAWA.

l. Obejrzyj dokładnie roślinę wskazaną przez przewodnika i uzupełnij poniższy rysunek.

liście wynurzone

liście pływające

liście zanurzone

Rysunek przedstawia...............................................................................

VI. SPOTKANIEw PIERWSZYMPUNKCIEWYCIECZKI.

1. Zabawa dydaktyczna „Budowanie sieci pokarmowych". Wylosuj karteczkę z nazwą
organizmu, umocuj ją na swoim ubraniu w widocznym miejscu. Sprawdź w
Przewodniku, czymżywi się wylosowany organizm. Znajdź swoje miejsce wzdłuż sznura.

2. Wykonuj czynności, które usłyszysz w opowiadanej przez przewodnika historyjce: „Był sobie
staw …”.

3. Spotkanie w kręgu. Podjęcie dyskusji na temat: „Dlaczego cała sieć rozpadła się?”

Opracowała:

Ludwika Mnich


