
Karty miejsc – trasa 2 

1. Arboretum 
2. Stare dęby, las wielopokoleniowy 
3. Łąka, miejsce gier i zabaw terenowych 
4. Punkt widokowy 
5. „Zakochane” drzewa 
6. Martwy las, mokradła 
7. Las mieszany, obszar samodzielnego rozpoznawania drzew 
8. Staw śródleśny 

Załączniki: 

1. Arboretum – warsztaty edukacyjne 
2. Gry i zabawy terenowe 



 

 
Arboretum 
 

 
 

 
 

 
 
Opis - teren Zadania dla nauczyciela Zadania dla uczniów 
 Arboretum Leśników Kartuskich znajduje się 
na granicy miasta Kartuzy przy trasie 211 (na 
Sierakowice). 

 
Patrz Załącznik Arboretum Leśników Kartuskich – warsztaty 
edukacyjne. 
 

 
Przyrodoznawstwo 
 
Uczniowie realizują zadania wyznaczone przez 
nauczyciela. 

 

 

  



 
Stare dęby, las wielopokoleniowy 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Opis - teren Zadania dla nauczyciela Zadania dla uczniów 
  
Dość rozporoszone skupisko 
starych okazałych dębów, 
wokół młodnik, młody las, 
znajduje się ok. 200 metrów 
na południe od głównej 
trasy. 
Przy głównej drodze 
znajduje się kamień 
przydrożny ze strzałką 
wskazująca kierunek do 
starych dębów. 
 

 
Nauczyciel pomaga uczniom w ustaleniu punktu (54.337567/18.175665), a następnie 
wyznaczeniu azymutu 180 st. 
Moderuje dyskusję uczniów na temat: jakie funkcje w lesie spełniają stare drzewa.  
Literatura uzupełniająca – dla nauczycieli: 

1. https://klimat.rp.pl/planeta/art17078311-nowe-lasy-to-doskonaly-pomysl-ale-
swiat-ratuja-stare-drzewa 

2. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”, Wydawnictwo Otwarte, 2016. 
3. https://dzikiezycie.pl/archiwum/2017/kwiecien-2017/psychoanaliza-lasu-wokol-

ksiazki-petera-wohllebena-sekretne-zycie-drzew 
 
 

 
Terenoznawstwo 
Uczniowie odnajdują w terenie właściwy punkt 
(54.337567/18.175665) oraz wyznaczają 
azymut wskazujący na ścieżkę, którą będą 
dalej podążać. 
 
Przyrodoznawstwo 
Uczniowie za pomocą atlasów rozpoznają 
gatunki drzew (dębów szypułkowych) – 
analizując korę, liście i szyszki. 
Uczniowie próbują znaleźć odpowiedź na 
pytanie, jakie funkcje w lesie spełniają starsze 
drzewa, i jakie znaczenie mają dla 
przeciwdziałania  zmianom klimatycznym. 
 



 

 
Łąka, miejsce gier i zabaw terenowych 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Opis - teren Zadania dla nauczyciela Zadania dla uczniów 
Łąka znajduje się po prawej stronie drogi, na 
wysokości cmentarza (który znajduje się po 
lewej stronie drogi). 

Nauczyciel nadzoruje wyznaczanie punktu w 
terenie (54.340468/18.173305), nadzoruje 
wyznaczanie azymutu. 
 
Prowadzi gry terenowe – Patrz Załącznik Gry i 
zabawy terenowe 
 

 
Terenoznawstwo 
 
Uczniowie najpierw odnajdują miejsce określone współrzędnymi 
geograficznymi (54.340468/18.173305), i potem z tego miejsca 
wyznaczają azymut – w tym przypadku 135 stopni. Odpowiadają na 
pytanie: „co znajduje się na horyzoncie w kierunku określonym 
azymutem 135 stopni?” [prawidłowa odpowiedź: zabudowania, 
konkretnie: murowany dom]. 
 
Uczniowie grają w gry terenowe. 
 

 



 

 
Punkt widokowy 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Opis - teren Zadania dla nauczyciela Zadania dla uczniów 
  
Do punktu widokowego wiedzie ścieżka 
odchodząca w lewo od głównej trasy (odchodzi 
od głównej drogi w punkcie 
(54.339204/18.169785), następnie po ok. 100 
metrach kończy się w punkcie widokowym 
(54.337982/18.17017) , gdzie stoi ławka.  

 
Nauczyciel nadzoruje wyznaczanie punktów 
w terenie (54.339204/18.169785 oraz 
(54.337982/18.17017 ), nadzoruje 
wyznaczanie azymutu. 
 

 
Terenoznawstwo 
 
Uczniowie najpierw odnajdują miejsce określone współrzędnymi 
geograficznymi (54.339204/18.169785), następnie punkt widokowy 
(54.337982/18.17017),  potem z tego miejsca wyznaczają azymut – w 
tym przypadku 135 stopni. Odpowiadają na pytanie: „co znajduje się na 
horyzoncie w kierunku określonym azymutem 135 stopni?” 
[prawidłowa odpowiedź: osiedle Wybickiego w Kartuzach, zabudowa 
jednorodzinna, jezioro (słabo widoczne)]. Przy pomocy zwykłej 
turystycznej mapy [planu Kartuz] starają się określić nazwy ulic, przy 
których widzą budynki oraz nazwę jeziora. 



 

 
„Zakochane” drzewa 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Opis - teren Zadania dla nauczyciela Zadania dla uczniów 
  
Zrośnięte drzewa (tzw. zrost)znajduje 
się po prawej stronie przy głównej 
trasie. 

 
Nauczyciel przedstawia ciekawostkę przyrodniczą. 
 
Literatura uzupełniająca: 
 
file:///C:/Users/magaz/AppData/Local/Temp/Nikodem%20Maczynski-1(1).pdf 
 
https://ladnydom.pl/Ogrody/1,113645,21218653,czy-drzewa-moga-sie-zrastac-
porady-eksperta.html 
 
 

 
Przyrodoznawstwo 
 
Uczniowie zapoznają się z ciekawostką 
przyrodniczą.  

 

  



 
Martwy las, mokradła 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Opis - teren Zadania dla nauczyciela Zadania dla uczniów 
  
Martwy las i 
mokradła 
znajduje się 
w odległości 
ok. 60 
metrów na 
północny 
wschód od 
środka 
skrzyżowania. 
 

 
Nauczyciel nadzoruje odnalezienie punktu (54.338842/18.165942) oraz wyznaczenie azymutu 315 st., 
następnie prowadzi uczniów w stronę mokradeł (uwaga teren trudny, podmokły, wymagana szczególna 
ostrożność).  
 
Prowadzi dyskusję, przekazuje informacje dotyczące znaczenia wody w środowisku leśnym i globalnie oraz 
na temat funkcjonowania mokradeł (bagien, torfowisk). 
Pomoce naukowe:  

1. https://bagnasadobre.pl/artykul/bagna-klimatu 
2. https://www.wwf.pl/aktualnosci/mokradla-chronia-nas-chronmy-wiec-mokradla 
3. https://bagnasadobre.pl/artykul/gdy-w-torfie-zabraknie-wody 
4. Encyklopedia leśna  

www.encyklopedialesna.pl, hasła: „bagno – moczar, mokradło”, „bagno”, „torfowisko” 
5. https://bagna.pl/images/edukacja_mokradlowa/scenariusze_lekcji/1_sp.pdf 
6. https://bagna.pl/images/edukacja_mokradlowa/scenariusze_lekcji/2_sp.pdf 
7. https://bagna.pl/images/edukacja_mokradlowa/scenariusze_lekcji/4_sp.pdf 
8. https://bagna.pl/images/edukacja_mokradlowa/scenariusze_lekcji/5_sp.pdf 

 

 
Terenoznawstwo 
 
Uczniowie odnajdują punkt w terenie – 
środek skrzyżowania 
(54.338842/18.165942), następnie 
wyznaczają azymut i docierają do mokradeł.  
 
Przyrodoznawstwo 
 
Uczniowie próbują wytłumaczyć  - w 
rozmowie z nauczycielem, jakie jest 
znaczenie wody w lesie, i jakie znaczenie ma 
woda dla zmian klimatycznych, dowiadują 
się co to jest torfowisko. 
 
 



 
Las mieszany, obszar samodzielnego rozpoznawania drzew 
 

 

 
 

 
 
Opis - teren Zadania dla nauczyciela Zadania dla uczniów 
  
Skrzyżowanie dróg leśnych. 

 
Nauczyciel pomaga uczniom w identyfikacji jak największej ilości 
gatunków drzew (w promieniu ok. 40 metrów od skrzyżowania rosną: 
świerki, sosny, dęby, buki, wiązy, brzozy, leszczyny, modrzewie).  
 
Nauczyciel nadzoruje wyznaczenie azymutu 180 st., ze środka 
skrzyżowania (punktu 54.338842/18.165942), który wskazuje kierunek 
dalszej drogi. 
 

 
Przyrodoznawstwo 
 
Na podstawie informacji i umiejętności uzyskanych w 
Arboretum, uczniowie samodzielnie rozpoznają drzewa. 
 
Terenoznawstwo 
 
Uczniowie wyznaczają azymut ze środka skrzyżowania (punktu 
54.338842/18.165942), który wskazuje kierunek dalszej drogi. 
 

 

  



 
Staw śródleśny 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Opis - teren Zadania dla nauczyciela Zadania dla uczniów 
  
Staw znajduje 
się po lewej 
stronie od 
trasy, przy 
brzegu 
znajduje się 
ławka. 

 
Nauczyciel moderuje dyskusję na temat znaczenia stawów (jezior) w 
lesie. 
 
Literatura uzupełniająca: 

1. http://ptaki.info/index_siedliska.php?dzial=2&kat=11&art=16 
2. https://www.bagna.pl/index.php/component/content/article/8

6-mokre-tematy/198-purva-znaczy-bagno 
3. https://bagna.pl/images/edukacja_mokradlowa/scenariusze_le

kcji/3_sp.pdf 
 

 

 
Przyrodoznawstwo 
 
Uczniowie próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd w środku lasu wzięły 
się te stawy – czy są dziełem człowieka, czy powstały w sposób naturalny? 
Odpowiedź: stawy zostały założone w średniowieczu przez kartuzów i służyły 
hodowli ryb. Zostały odtworzone w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
przez leśników. Obecnie ponownie zarastają. 
 
Uczniowie odnajdują w terenie obydwa gatunki dębu (dąb czerwony i dąb 
szypułkowy) i wskazać różnice w wyglądzie liścia i żołędzia (obydwa gatunki 
rosną przy brzegu Stawu III). 
Uczniowie próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie zwierzęta korzystają z 
bagien, mokradeł i stawów w lesie. 
 

 


