WST P
DLACZEGO CIE KA?
O potrzebie prowadzenia zaj terenowych jako formy edukacji przyrodniczo – ekologicznej nie nale y
przekonywa , korzy ci wynikaj ce dla ucznia z bezpo redniego kontaktu z przyrod s bezsporne.
Teren proponowanej cie ki umo liwia wszechstronne wykorzystanie rodowiska przyrodniczego: prezentacj
typowych krajobrazów, gatunków ro linnych i zwierz cych, obserwacje pogody, zaj cia ludno ci itd.
Wybór tematów do realizacji podczas w drówki proponowanym szlakiem zale y od nauczyciela i programu
nauczania – mo na realizowa tre ci przewidziane programem nauczania dla klas I - III jak równie
klas IV – VI.
Nale y pami ta , e układy przyrodnicze ulegaj czasowym zmian , dotyczy to w szczególnie aspektów
sezonowo ci szaty ro linnej czy te aktywno ci zwierz t jak równie zmian ich liczebno ci, co b dzie miało
zdecydowany wpływ na mo liwo ich obserwacji. Proponowana cie ka jest atrakcyjna w ka dej porze roku,
pozwala, bowiem zaobserwowa cykliczne zmiany roczne zarówno krajobrazu jak te fauny i flory.
Id c cie k uczniowie maj szans na zdobycie nowych wiadomo ci jak te sprawdzenie ju zdobytych
w pracy na lekcji. Jednak kształtowane s przede wszystkim umiej tno ci praktycznego wykorzystania
zdobytych wiadomo ci ( praca z kompasem, termometrem, miar , sposób wykonania zielnika, itp.)
Zaj cia terenowe mog spełnia funkcj utrwalaj c , je li zaplanuje si je po zrealizowaniu jakiej partii
materiału np. „ rodowisko l dowe”. Równocze nie mo na zaplanowa kontrol nabytych umiej tno ci.
Niebagatelne znaczenie ma te funkcja wychowawcza tych zaj : dzieci ucz si pracy w zespole, ucz si
dobrej organizacji pracy, precyzji i dyscypliny.
Zaj cia terenowe wyrabiaj emocjonalny stosunek do własnego regionu, pozwalaj spojrze inaczej
na codzienny krajobraz, rzek czy drzewo. Stwarzaj te motywacj do odpowiedniego zachowania si
w rodowisku i co jest niezwykle wa ne uczniowie zaczynaj dostrzega zale no ci mi dzy post powaniem
człowieka a stanem rodowiska.
Ideałem byłoby, aby w zaj ciach brało udział 8-10 osób, nale y bowiem pami ta i im wi cej uczestników
zaj , tym mniejsze s szanse na poczynienie ciekawych obserwacji.
Uczestnictwo w zaj ciach terenowych ma na celu mi dzy innymi:
•
•
•
•
•

pobudzenie wra liwo ci na zjawiska przyrodnicze, otwarcie nowego wiata wra e , umo liwienie
bezpo redniego kontaktu z przyrod ,
poznanie przyrody przez samodzielne jej odkrywanie, wprowadzenie ucznia w "zaczarowany wiat
przyrody" (nauczanie przez prze ywanie),
kształtowanie wła ciwych postaw wobec otaczaj cego rodowiska,
kształtowanie umiej tno ci samodzielnego my lenia i oceny rzeczywisto ci przez aktywne uczestnictwo
w rozwi zywaniu problemów,
holistyczne do refleksji, zrozumienie swojego miejsca w przyrodzie i pokory wobec niej.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA MIEJSCA
TYCHY ~ 140 tysi czne miasto le ce w województwie l skim, w południowej cz ci
Górno l skiego Okr gu Przemysłowego, około 20 kilometrów na południe od Katowic.

JAROSZOWICE – to jedna z odleglejszych dzielnic miasta, le y bowiem na obrze ach Tych, s siaduj c
z miastami: L dziny i Bieru .
Mimo i jest to dzielnica miasta swoim charakterem przypomina wie . Mo na tu bowiem znale wszystkie
elementy typowe dla krajobrazu wsi: las, pole, ł k , dolin rzeki. St d te pomysł wykorzystania tych terenów
do przeprowadzania zaj w formie cie ki dydaktyczno – przyrodniczej.
Trasa cie ki została podzielona na trzy stanowiska: LAS, POLE UPRAWNE, Ł KA. Mapa cie ki
w zał czeniu.

ZANIM WYRUSZYMY
Tras cie ki mo na przej
w ci gu jednej lub kilku godzinnej wyprawy, b d te traktowa
poszczególne stanowiska jako jednostk lekcyjn jedno lub dwugodzinn
(wskazany blok 2 godzinny – przyroda – w planie lekcji). Czynno ci przed wyruszeniem w tras :
1. Klas mo na podzieli na grupy 4-5 osobowe, najlepiej kilka dni przed planowanym wyj ciem.
2. Ka da z grup gromadzi potrzebne przybory ( zasoby własne lub szkoły)
3. W dniu wyj cia w teren sprawdzamy wyposa enie uczniów w potrzebne przybory, rozdajemy
karty pracy i mapy terenu.

4. Przed wyj ciem na tras wyznaczamy kierunek w terenie, orientujemy map , odszukujemy
poło enie własnego miejsca i wyznaczamy kierunek marszu.
5. Podajemy ilo stanowisk i ich rodzaje.
6. Informujemy o sposobie podsumowania zaj i kryteriach oceny.
7. Karty pracy ucznia mog dotyczy jednego stanowiska (s wtedy bardziej szczegółowe)
lub te całej cie ki (b d wówczas zawierały 2 – 4 wiczenia dotycz ce ka dego stanowiska).
Niniejsze opracowanie dotyczy programu nauczania przewidzianego do realizacji na lekcjach przyrody
w klasie IV.

STANOWISKO NR 1 – LAS MIESZANY
Opis stanowiska
Gleba gliniasto – piaszczysta, zawieraj ca sporo wilgoci z grub warstw próchnicy. Drzewa nie rosn
zwarcie, las przejrzysty, widny.
Drzewostan stanowi : sosna, d b, buk, modrzew, osika, jarz b, jesion, klon, lipa. W warstwie podszytu
mo na zaobserwowa : czarny bez, leszczyn , dzik ró , głóg, kalin . Runo le ne to głównie paprocie, je yny,
poziomka, skrzypy, wilczomlecz, wrzos, borówka brusznica, borówka czarna, gajowiec ółty i pokrzywa.
Zwierz ta: sarna, daniel, dzik, lis, kuna, je , mysz, dzi cioł, bogatka, wiewiórka, zaj c, limaki
i liczne owady.
Przewidywane umiej tno ci ucznia

Zakres tre ci mo liwy
do realizacji na stanowisku
Zasady prowadzenia
obserwacji.

Rejestruje wyniki obserwacji w formie
opisu, rysunku, szkicu, tabel.

Las najbli szej okolicy.

Rozpoznaje typ lasu.

Las – budowa warstwowa.

Charakteryzuje warunki panuj ce
w ka dej warstwie lasu.

Zale no ci mi dzy
ró norodno ci organizmów a
budow warstwow .

Przyporz dkowuje organizmy czterech
warstw lasu.

Podstawowe gatunki
organizmów ro linnych i
zwierz cych yj cych w lesie.

Potrafi korzysta z atlasów, kluczy,
rozpoznawa podstawowe gatunki
drzew, krzewów, ro lin zielnych
i zwierz t.

Przystosowania ro lin i
zwierz t do ró nych warunków
ycia na l dzie.

Wyja nia jaki wpływ ma
nasłonecznienie na organizmy, wykazuje
ró ne sposoby rozsiewania nasion
przez ro liny. Podaje przykłady
magazynowania wody przez ro liny
(np.: mchy)

Zale no ci mi dzy
organizmami.

Rozumie, e ka dy ywy organizm
jest elementem ła cucha pokarmowego.
Potrafi uło y prosty ła cuch
pokarmowy.
Ró nice temperatury powietrza. Potrafi odczyta temperatur
na termometrze. Wyja nia przyczyny
ró nic temperatury w zale no ci
od miejsca pomiaru.

Stan zdrowotny lasów.

Potrzebne przybory
Szkicownik, ołówek,
twarda podkładka,
spinacze.

Atlasy, klucze, tabele
rednic drzew,
sylwetki ptaków,
pokroje drzew.

Plansza.

Termometr.

Potrafi wskaza li cie zaatakowane przez Lupy
szkodniki (galasówka) bakterie
i grzyby(ró ne osady i naloty)
Odró nia drzewo martwe od ywego.
Wskazuje drzewa zaatakowane
przez grzyby (huba)

Wpływ człowieka na
rodowisko.

Do wiadczalnie bada stopie zapylenia
powietrza w lesie. Uzasadnia, e drzewa
li ciaste s bardziej odporne
na zanieczyszczenia ni iglaste.
Potrafi przewidywa skutki działalno ci
ludzi w lesie (łamanie gał zi,
wycinka drzew, kłusownictwo).
Uzasadnia szkodliwo dzikich
wysypisk mieci dla lasów.

Ta ma klej ca, waciki
kosmetyczne.

Atrament, bibuła.

Kr enie materii w przyrodzie.

Wyja nia obieg materii posługuj c si
schematem.

Schemat obiegu
materii.

Ochrona przyrody.

Uzasadnia konieczno tworzenia
obszarów chronionych. Wie co to jest
„Pomnik Przyrody”.

Tabela kryteriów
kwalifikacji drzew
jako Pomników
Przyrody. Tabela
szacowania wieku
drzewa.

LAS – WICZENIA W TERENIE (propozycje do wykorzystania na karcie pracy ucznia)
1. Jaki typ lasu masz przed sob ?
To jest las …………………………., poniewa rosn tu……………………..
…………………………………………………………………………………
2. Uzupełnij tabel . Kolorami od ółtego (najmniejsze) przez pomara czowy
( rednie) do czerwonego (najwi ksze), zaznacz stopie nasłonecznienia poszczególnych warstw lasu.
Rysunek lasu

Warstwa lasu

Ro liny

Gatunki

Zwierz ta

3. Dokonaj nast puj cych pomiarów:
temperatura powietrza w lesie ……………………..
temperatura ciółki le nej………………………….
4. Zmierz sił wiatru w lesie.
5. Posługuj c si szkicami pokroju drzew spróbuj odgadn , jakie drzewa widzisz.
6. Przyjrzyj si so nie rosn cej w rodku lasu i na jego brzegu. Czym si ró ni ?
Spróbuj naszkicowa ich pokrój.
7. Gdyby był drzewem, o co prosiłby człowieka?
8. Ułó trzy ła cuchy pokarmowe dla lasu.
9. Spróbuj oceni stan sanitarny lasu:
a) czysto li ci drzew,
b) ilo drzew obumarłych( w zasi gu wzroku),
c) zauwa one naloty na li ciach( kolor, wielko , kształt),

Stopie
nasłonecznienia

d) naro la na li ciach ,jaja owadów, larwy, poczwarki, inne uszkodzenia,
e) wyst powanie paso ytów drzew ( hub, jemioła),
f) czysto lasu ( wysypiska mieci).
10. Sporz d plansz informacyjn o wybranym drzewie (praca grupie 3 – 4 osoby). Uwzgl dnij:
a) gatunek drzewa,
b) pokrój,
c) kształt li ci,
d) kwiatostany,
e) owoce,
f) rodzaj kory,
g) grubo pnia,
h) wysoko drzewa,
i) wiek drzewa,
j) czy kwalifikuje si jako pomnik przyrody?
11. Czy zrywa lub niszczy niejadalne i truj ce grzyby w lesie?
(drzewo decyzyjne).
RODKI DYDAKTYCZNE
Szkicowniki z tward podkładk , kredki ołówkowe, kredki wiecowe, ołówki, termometr, ta ma klej ca, waciki
kosmetyczne, lupy, paski folii, miara krawiecka, gazety, bibuła, teczka botaniczna, przewodniki, atlasy, klucze.
METODY PRACY
Pogadanka, bezpo rednia obserwacja, pomiar, odczytywanie tabel, szkic, mapa mentalna, metoda drzewa
decyzyjnego.
EWALUACJA
Wykonanie np.: map mentalnych - LAS,
- LAS W NIEBEZPIECZE STWIE,
- YCIE W LESIE,
Zielnika li ci drzew li ciastych,
Planszy – MOJE DRZEWO.

STANOWISKO NR 2 – POLE UPRAWNE
Opis stanowiska
Gleba bielicowa wytworzona z ró nych piasków i wirów gliniastych. Gleba IV klasy bonitacyjnej,
Kompleks zbo owo- pastewny. Struktura upraw: ziemniaki, buraki cukrowe, pszenica, j czmie , rzepak,
kapusta. Pola uprawiane przy u yciu maszyn rolniczych.
Zakres tre ci mo liwy do realizacji
na stanowisku.
Krajobraz wiejski.

Przewidywane umiej tno ci i
osi gni cia ucznia.
Wyja nia zale no ci mi dzy poło eniem
własnej miejscowo ci, zaj ciami ludno ci
i u ytkowaniem ziemi.

Formy u ytkowania ziemi.

Rozpoznaje ró ne formy u ytkowania
ziemi (pole uprawne, ł ka, ugór)

Główne grupy ro lin ywieniowych
i przemysłowych uprawianych
w Polsce.

Wymienia ro liny zbo owe, okopowe,
oleiste.

Potrzebne
przybory

Rozró nia ro liny uprawne od chwastów.
Rozpoznaje pospolite chwasty.

Atlasy, klucze.

Zwierz ta yj ce na polu.

Rozpoznaje za pomoc atlasu organizmy
yj ce na polu.

Atlasy, słoiki,
pokrywki.

Warunki ycia na polu.

Wyja nia wpływ nasłonecznienia, wiatru,
wody i temperatury na organizmy yj ce
na polu.

Kierunek i pr dko

Wyja nia wpływ zadrzewienia na
kierunek i pr dko wiatru.

Paski folii
przyczepione na
patyku.

Wpływ organizmów glebowych
na struktur gleby.

Wie jak powstaje i z czego składa si
gleba. Potrafi uzasadni , dlaczego
d d ownica jest po yteczna.

Saperka, łopatki,
plansza – profil
glebowy.

Ro liny jednoroczne i wieloletnie.

Rozumie zale no ci mi dzy temperatur
a cyklem yciowym ro lin.

Zale no ci miedzy organizmami.

Wykazuje zale no ci mi dzy liczb
gatunków a wielko ci sieci zale no ci
pokarmowych.

Wpływ człowieka na rodowisko.

Porównuje rodowisko słabo i silnie
przekształcone przez człowieka.

Pospolite chwasty.

wiatru.

Plansza – ła cuch
pokarmowy.

POLE UPRAWNE – WICZENIA W TERENIE (propozycje do wykorzystania na karcie pracy)
1. Jaka ro lina uprawiana jest na polu?
a) jaka to jej faza rozwoju?
b) do jakiej grupy ro lin u ytkowych nale y?
c) jak wykorzystuje j człowiek?
2. Ile ro lin ro nie na 1m2, jakie jest ich rozmieszczenie? (naszkicuj, porównaj z ł k ).
3. Jakie inne ro liny (oprócz uprawianej) zauwa yłe na polu?
4. Jakie inne ro liny uprawne znasz i jak wykorzystuje je człowiek?
5. Jakie gatunki zwierz t mo na spotka na polu uprawnym? (porównaj z lasem).
6. Ułó dwa ła cuchy pokarmowe dla pola uprawnego.
7. Dokonaj pomiarów: temperatura powietrza na polu…………………
temperatura gleby……………………………..
(porównaj z lasem).
8. Zbadaj wła ciwo ci gleby i okre l jaki jest jej skład mechaniczny.
9. Opisz schemat profilu glebowego.
10. Jaka jest kolejno prac polowych wykonywanych przez rolnika?
11. Jakie maszyny rolnicze wykorzystywane s do pracy na roli:
Orka
- ……………………………….
Siew zbó
- ……………………………….
Sadzenie ziemniaków
- ………………………………..
Spulchnianie gleby
- …………………………………
Zbiór ziemniaków
- ………………………………..
Zbiór zbó
- ………………………………..
12. Dlaczego zbo e, mimo i wysokie i bardzo cienkie nie łamie si ?
13. Zbadaj sił wiatru na polu (porównaj z lasem).
14. Jakie nawozy powinni stosowa rolnicy: naturalne czy sztuczne? ( nie na kula).
RODKI DYDAKTYCZNE
Szkicownik z tward podkładk ołówek, kredki, paski folii, włóczka, sznurek, lupy, słoiki, nakr tki, saperka,
łopatki, gazety, przewodniki, atlasy, plansze.
METODY PRACY:
Pogadanka, bezpo rednia obserwacja, pomiar, do wiadczenie, nie na kula, mapa mentalna.
EWALUACJA
Mapy mentalne: POLE,
CZTERY PORY ROKU NA POLU,
POLE – LAS.

STANOWISKO NR 3 – Ł KA
Opis stanowiska:
Gleby piaszczysto – gliniaste, silnie zadawnione z wieloma gatunkami ro lin. Zbiorowiska ro linne:
trawy – wiechlina roczna, tymotka ł kowa, dr czka rednia, kupkówka pospolita, kostrzewa ł kowa,
wiechlina ł kowa. Ro liny motylkowe: - wyka ptasia, cieciorka pstra, komonica błotna, koniczyna ł kowa,
lucerna nerkowata. Inne: - babka lancetowata, babka zwyczajna, pi ciornik g si, kozibród ł kowy, mniszek
lekarski,
przetacznik
perski,
dziurawiec,
jaskier
ostry,
krwawnik
pospolity.
Wykorzystanie u ytku: zbiór siana, wypas zwierz t hodowlanych( krowy, owce, kozy).
Potrzebne przybory

Zakres tre ci mo liwy
na stanowisku
Formy u ytkowania ziemi
– ł ka.

Przewidywane umiej tno ci
i osi gni cia ucznia
Rozpoznaje formy u ytkowania ziemi
(ł ka, pole uprawne, ugór).
Zna mo liwo ci wykorzystania ł ki
(zbiór siana, wypas zwierz t).

Zwierz ta hodowane
przez człowieka.

Wymienia zwierz ta hodowane i korzy ci,
jakie daj człowiekowi.

Podział rodowisk l dowych.

Wykazuje, e ł ka to specyficzne
rodowisko l dowe.

Podstawowe gatunki ro lin
i zwierz t yj cych na ł ce.

Rozpoznaje przy pomocy klucza, atlasu
podstawowe gatunki ro lin i zwierz t.

Włóczka, sznurek,
klucze, atlasy.

Warunki ycia na ł ce.

Wyja nia wpływ nasłonecznienia, wiatru,
wody i temperatury na organizmy yj ce
na ł ce.

Konewka, rynienki
i tacki plastikowe.

Wyja nia wpływ organizmów ywych
na rodowisko (trawa – gleba).
Przystosowanie ro lin do
ycia w rodowisku
l dowym.

Wyja nia na przykładach przystosowania
ro lin do pobierania energii słonecznej
i wody. Wykazuje zwi zek miedzy ilo ci
organizmów a ró nymi warunkami ycia.

Przystosowania zwierz t do
ycia na l dzie.

Wykazuje przystosowania kreta
i d d ownicy do ycia pod ziemi .

Zale no ci mi dzy
organizmami.

Potrafi uło y prosty ła cuch pokarmowy.

Plansza.

Ł KA – WICZENIA W TERENIE (propozycje do wykorzystania na karcie pracy)
1. Posługuj c si kluczem rozpoznaj 4 gatunki ro lin wyst puj ce w najwi kszej ilo ci na ł ce.
2. W jakiej fazie rozwojowej s ro liny na ł ce, czy wszystkie s w tej samej fazie rozwojowej?
3. Wybierz jedn z oznaczonych przez siebie ro lin Okre l ile takich ro lin i w jaki sposób
jest rozmieszczonych na powierzchni 1m2 (naszkicuj i porównaj z polem).
4. Jakie gatunki zwierz t mo na spotka na ł ce?

5. Ułó 2 ła cuchy pokarmowe dla ł ki.
6. Wymie , z jakich cz ci zbudowana jest ro lina.
7. Jaki wpływ na gleb ma ro linno ? (porównaj z polem)
8. Narysuj na folii szkic terenu.
9. W jaki sposób człowiek wykorzystuje ł k ?
10. Czy wypala na wiosn suche trawy? ( drzewko decyzyjne).
RODKI DYDAKTYCZNE
Szkicowniki z tward podkładk , ołówki, pisaki, lupy, włóczka, sznurek, konewka, rynienka, tacki plastikowe,
folia, przewodniki, atlasy, klucze.
METODY PRACY
Pogadanka, bezpo rednia obserwacja, do wiadczenie, mapa mentalna, metoda drzewa decyzyjnego.
EWALUACJA
Wykonanie np: mapy mentalnej – Ł KA,
Zielnika ro lin ł kowych,
Albumu – Ł KA.
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