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Opracowanie: mgr Ewa Raciborska – nauczycielka przyrody

Instrukcja projektu

I. Temat projektu:

Ocena stanu czystości wód w najbliższej okolicy.

II.  Czas trwania projektu: 21.05.01-3.06.01
III. Formy pracy: grupowa, indywidualna
IV. Podstawa programowa: ścieżka ekologiczna:

Stan czystości wód i zagrożenia dla środowiska wynikające
 z działalności gospodarczej.

V. Cele:
•  Uczeń bada i ocenia stan czystości wody w najbliższej

okolicy.
•  Uczeń umie samodzielnie zbierać informacje na określony

temat.
•  Uczeń przygotowuje i samodzielnie wykonuje proste

doświadczenia.
•  Uczeń prawidłowo formułuje wnioski na podstawie właściwej

analizy przeprowadzonych doświadczeń
VI.  Źródła informacji:

•  Czasopisma, wywiady, mapy zanieczyszczeń, internet
(aktualizacja danych), instrukcje badań i doświadczeń do
przeprowadzenia, informacje uzyskane w oczyszczalni
ścieków.

•  Lektura:
Anna Stańczykowska: Szkolny Monitoring Wód Metodą
Bioindykacji, Wydano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Fundacja
Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie
Woda w Twojej rzece; RSNC The Wildlife Trusts Partnership
Rozwój zrównoważony w edukacji szkolnej. Jak nauczać
zgodnie z ideami Szczytu Ziemi. Poradnik dla nauczycieli
pod redakcją: Witolda Lenarta, Krzysztofa Kafela,
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 Warszawa 1996 WsiP.
Manfred Hafner: Ochrona Środowiska. Księga eko-testów do
pracy w szkole i w domu.” Polski Klub Ekologiczny”
Kraków 1993

FAZA WPROWADZAJ ĄCA
1. Zapoznanie z celem projektu na spotkaniu informacyjnym

(lekcja przyrody).
2. Podział na zespoły, określenie pracy dla poszczególnych grup.
3. Określenie zadań dla poszczególnych członków grup.
4. Wybór liderów grup.

FAZA REZLIZACJI

Lp
.

Zadania
Termin

realizacji
zadań

Termin
konsultacji z
nauczycielem

Osoby
odpowiedzialne za

wykonanie
zadania

Co i jak będzie
oceniane?

Z jakiego
 Przedmiotu

 uczeń otrzyma
ocenę.

1. Zorganizowanie
wycieczki do
oczyszczalni
ścieków.

22.05.01 ---------------- Nauczyciel
przyrody,
wychowawca
klasy

- uczeń podaje
etapy
oczyszczania
wody w
biologicznej
oczyszczalni
ścieków
- uzasadnia
konieczność
budowy
oczyszczalni
ścieków.

2. Zdobycie
informacji
 na temat klas
czystości wody,
stanu
zanieczyszczenia
wód
 w najbliższej
okolicy.

23.05.01-
25.05.01

28.05.01-
29.05.01

Liderzy grup,
bibliotekarka –
wydzielona
ekspozycja
książek i
publikacji
związanych z
tematyką
zanieczyszczeń
wód.

- planowanie
pracy w
grupach
-odpowiedni
dobór źródeł
informacji
- krytyczna
ocena
 i selekcja
informacji
- umiejętne
przetwarzanie
informacji

Informatyka,

3. Wycieczka
terenowa w celu

30.05.01-
po

-------------- Nauczyciel
przyrody,

- zbieranie i
opracowywa-
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przeprowadzenia
prostych badań,
zebrania
materiału do
doświadczeń
oraz dokonania
obserwacji
(rozdanie
instrukcji pracy
grupy).

zajęciach
w grypach:
1.jezioro
2.staw
3.rzeka

wychowawca
klasy, dwoje
rodziców,
liderzy grup.

nie materiałów
- praca w
grupie
- podział zadań
między
członkami
grupy
- spełnianie
ustalonych ról
- podejmowa-
nie decyzji
- zaangażowa-
nie w pracę
grupy
– realizacja
zadań według
przygotowa-
nych przez
nauczyciela
instrukcji
pracy grupy
- przygotowa-
nie się grupy
do wykonywa-
nia zadań
przewidzia-
nych
instrukcją.

4. Przeprowadzenie
prostych
doświadczeń
laboratoryjnych

31.05.01-
01.06.01

31.05.01-
01.06.01

Liderzy grup,
nauczyciel chemii
i przyrody.

-zgodność
działań w
przeprowadza-
nych
badaniach z
podaną
instrukcją
- właściwa
analiza badań
poprawne
formułowanie
wniosków
- zaangażowa-
nie w pracę
grupy
- słuchanie
siebie
nawzajem
– spełnianie
określonych
ról.

przyroda
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FAZA KO ŃCOWA

1. Prezentacja projektu – odczytanie raportu z odwołaniem się od
wykresów, diagramów, map itp., (czas 15 min) - ocena grupy
według następujących kryteriów:
•  Czy wystąpiło wprowadzenie, rozwinięcie, zakończenie?
•  Czy prezentacja zmieściła się w wyznaczonym czasie?
•  W jakim stopniu członkowie grupy byli zaangażowani w prezentację?
•  Czy język prezentacji był zrozumiały?
•  Czy prezentację wspomagały środki audiowizualne lub inne pomoce?
•  Czy prezentacja skupiała uwagę i wywoływała zainteresowanie?

2. Ocena pracy grup, poprzedzona samooceną (karty samooceny) –
według następujących kryteriów:
•  Spełnienie wszystkich wymagań instrukcji
•  Oryginalność (liczba własnych pomysłów)
•  Estetyka wykonania materiałów do prezentacji
•  Systematyczność pracy grupy (obserwowanie grupy w działaniu, na

zajęciach terenowych, podczas konsultacji).
3. Wnioski nauczycieli i uczniów- analiza mocnych i słabych stron

projektu.
•  Co udało się zrealizować ?
•  Czego nie udało się zrealizować ?
•  Sukcesy realizacji projektu.
•  Prawdopodobne przyczyny niepowodzeń.
•  Środki zaradcze.
•  Wnioski do realizacji kolejnego projektu.
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Instrukcja pracy grupy – jezioro (staw, rzeka )

1.Nabierz wody do słoika. Określ wygląd, zapach wody i jej barwę.
   Zaznacz właściwą odpowiedź.

Woda jest: Woda:

bezbarwna jest bez zapachu
mętna ma bardzo słaby zapach
zielonkawa ma silny zapach
czarnosiwa
brunatna
niebieskozielona
żółtozielona
inna (jaka?).......................................

Wyczuwalny
zapach:

ziemi
pleśni
zgnilizny
moczu
zepsutych jaj
roślin
mułu
ryb
inny (jaki?)........................................

2. Sprawdź przeźroczystość wody z jeziora (stawu, rzeki).
Do wykonania tego zadania użyj prostej szklanej lub plastikowej rurki o długości
80 cm oraz korka do zatkania jednego końca rurki. Na części korka, która będzie
wewnątrz rurki, namaluj mazakiem czerwony krzyżyk.
Pobraną wodę z jeziora nalewaj do momentu, gdy patrząc przez wlot rurki,
przestaniesz widzieć krzyżyk. Zmierz wysokość słupa wody i określ przezroczystość
wody według tabeli.

Wysoko ść słupa
wody (cm)

Przezroczysto ść

wody

80 cm bardzo dobra

60 cm dobra

30 cm średnia

10 cm mała
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Ocena przezroczystości wody wg tabeli .....................................................
Wysokość słupa wody ..................................................................... .

4. Sprawdź stopień zakwaszenia wody.
Stopień zakwaszenia wody jest ważny dla organizmów.
Większość zwierząt i roślin wymaga wody, której stopień zakwaszenia (pH) wynosi 6
lub 7 do 7,8. Jeśli odczyn się zmienia, ginie wtedy wiele gatunków organizmów.
Sprawdź stopień zakwaszenia wody (pH) za pomocą papierków wskaźnikowych.
Napełnij wodą słoik. Zanurz na kilka sekund papierek wskaźnikowy w wodzie. Po
wyschnięciu papierka porównaj jego kolor ze skalą na pudełku i odczytaj wartość pH.

PH wody z jeziora wynosi ............................................................

5. Sprawdź zawartość azotanów.

Przepłucz słoik lub kubek z wodą z jeziora (stawu, rzeki). Następnie nalej do niego
trochę wody z pobranej próbki. Weź suchymi palcami jeden ze wskaźników do
oznaczania zawartości azotanów i wyciągnij go  z foliowego opakowania. Trzymaj
wyłącznie za plastikowy koniec – nie dotykaj znajdujących się na wskaźniku
kwadracików. Zanurz końcówkę wskaźnika z kwadracikami w próbce wody na 1-2
sekundy. Strząśnij nadmiar wody ze wskaźnika. Po około 1 minucie ( gdy wskaźnik
jest jeszcze mokry ) porównaj barwy na twoim wskaźniku ze skalą w pakiecie.
Zanotuj wartość przy kombinacji barw najbardziej zbliżonej do twojego wyniku.

   Zawartość azotanów wynosi .................................................................... .

6. Twardość wody.

Nalej do słoika trochę wody z pobranej probówki. Weź suchymi palcami jeden ze wskaźników
do badania twardości wody i wyciągnij go z papierowego opakowania. Trzymaj wyłącznie za
plastikowy koniec – nie dotykaj znajdujących się na wskaźniku kwadracików. Zanurz
końcówkę wskaźnika z kwadracikami w próbce wody na 1-2 sekundy. Strząśnij
nadmiar wody ze wskaźnika. Po około 1 minucie ( gdy wskaźnik jest jeszcze mokry )
porównaj barwy na twoim wskaźniku ze skalą w pakiecie.
W ten sposób oznaczyłeś twardość wody

7. Życie w jeziorze (stawie, rzece).

Przy użyciu czerpaka możesz złowić gatunki zwierząt, które aktywnie pływają w
wodzie, czasami i te które, żyją wśród kamieni na dnie jeziora (stawu, rzeki).
Przygotuj czerpak. Rozkołysz go i wrzuć do jeziora trzymając za koniec linki.
Przyciągnij go bliżej brzegu, gdzie znajduje się więcej roślin. Powoli i równomiernie
ciągnij czerpak w swoim kierunku i wyciągnij go z wody.
Po wyciągnięciu czerpaka z wody przenieś złowione zwierzęta do plastikowego
pojemnika z wodą. Spróbuj je rozpoznać przy pomocy arkuszy do oznaczania zwierząt
wodnych. Po oznaczeniu wypuść wszystkie zwierzęta do jeziora (stawu, rzeki).
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8. Roślinność jeziora (stawu, rzeki).

Na podstawie arkusza oznacz gatunki roślin. Na arkuszu znajdziesz tylko niektóre z
roślin, jakie możesz spotkać w terenie. Przypatrz się dokładnie zebranym przez siebie
roślinom by mieć pewność, że oznaczyłeś je prawidłowo. Zaznacz kwadraciki tylko
przy tych gatunkach, które nie wzbudzają twoich wątpliwości.
Aby mieć pewność, że dobrze oznaczyliście zebrane rośliny możecie posłużyć się
również innymi atlasami lub kluczami do ich oznaczania.

9. Ryby występujące w jeziorze (stawie, rzece).

Skontaktuj się z najbliższym kołem wędkarskim, by uzyskać niezbędne informacje.
Umów się wcześniej na spotkanie i przeprowadź wywiad z którymś z wędkarzy na
temat gatunków ryb złowionych w jeziorze (stawie, rzece), w którym prowadzicie
swoje badania.
Idąc na wywiad zabierz ze sobą odpowiedni arkusz z gatunkami ryb. Zaznacz gatunki
ryb, które zostały złowione w tym zbiorniku.

Uważnie przeczytaj wszystkie powyższe zadania. Zastanów się, jakie przybory i narzędzia są
niezbędne grupie do wykonania tych poleceń. Zgromadź narzędzia przed zaplanowaną
wycieczką. Zastanów się, jaka wiedza jest Ci niezbędna do wykonania tych zadań i w
późniejszym etapie do ich analizy. Potrzebną literaturę znajdziesz wyodrębnioną w szkolnej
bibliotece.
Do prezentacji przygotuj temat:
„ Ocena stanu czystości jeziora (rzeki, stawu)...................................... na podstawie
przeprowadzonych badań, obserwacji i wywiadów”.


