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Zielnik (1)
Brzezina w terenie podmokłym
Skrzyżowanie z trzema drzewami
Uschnięte drzewo
„Spuchnięte” drzewo
Miejsce gier terenowych
Zielnik (2)
Staw śródleśny III, dąb czerwony, Staw II, Staw I

Załączniki:
1. Zielnik – warsztaty edukacyjne
2. Gry i zabawy terenowe

Zielnik (1)

Opis - teren
Teren
wzdłuż
drogi
szutrowej –
licznie
występując
e zioła,
kilkanaście
gatunków.

Zadania dla nauczyciela
Nauczyciel potrafi rozpoznawać i
podstawowe zioła występujące na tym
terenie i zna ich zastosowanie
Patrz załącznik: Zielnik – wskazówki
Pomoce naukowe: atlasy, klucz do
rozpoznawania roślin, aplikacja Plantnet

Zadania dla uczniów
Przyrodoznawstwo
Uczniowie z pomocą nauczyciela rozpoznają zioła. Posługują się przy tym aplikacją Plantnet oraz atlasem
tradycyjnym. Analizują budowę liści, łodyg, kwiatostanów. Porównują wygląd rośliny w terenie ze zdjęciami
dostępnymi w sieci i schematycznymi rysunkami z atlasu. Uczniowie powinni nauczyć się identyfikować co
najmniej siedem gatunków ziół (w załączniku Zielnik – wskazówki umieszczono opisy i ilustracje piętnastu
roślin występujących w tym miejscu).

Brzezina w terenie podmokłym

Opis - teren

Teren przy ścieżce
leśnej porośnięty
mchami i brzozą
omszałą, wysoki
poziom wody
gruntowej.

Zadania dla nauczyciela
Nauczyciel 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

Zadania dla uczniów
Terenoznawstwo
Na skrzyżowaniu z szosą prowadzącą do wsi Kosy uczniowie
wyznaczają azymut 315 stopni i kierują się droga prowadzącą
w tym kierunku. Następnie uczniowie odnajdują w terenie
punkt „Brzezina w terenie podmokłym” za pomocą aplikacji
MBDL lub Kompas.
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.

Skrzyżowanie z trzema drzewami (świerk, modrzew, buk)

Opis - teren

Zadania dla nauczyciela

Zadania dla uczniów

Skrzyżowanie leśnych ścieżek.
UWAGA: należy wybrać do dalszej drogi
ścieżkę prowadzącą na północ. Po trzech
stronach skrzyżowania rosną trzy okazałe
drzewa (wiek – około sto lat): buk, świerk i
modrzew.

Nauczyciel przekazuje wiedzę na temat różnic morfologicznych trzech dwóch
gatunków drzew: buka, świerka i modrzewia. Moderuje dyskusję uczniów na
temat: jakie funkcje w lesie spełniają stare drzewa.

Terenoznawstwo
Uczniowie wyznaczają azymut wskazujący
na ścieżkę, która będą dalej podążać.

Nauczyciel nadzoruje wyznaczanie azymutu i wybór właściwej ścieżki do
dalszej drogi.

Przyrodoznawstwo
Uczniowie za pomocą atlasów rozpoznają
gatunki drzew – 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.

Literatura uzupełniająca – dla nauczycieli:
1. https://klimat.rp.pl/planeta/art17078311-nowe-lasy-to-doskonalypomysl-ale-swiat-ratuja-stare-drzewa
2. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”, Wydawnictwo Otwarte,
2016.
3. https://dzikiezycie.pl/archiwum/2017/kwiecien-2017/psychoanalizalasu-wokol-ksiazki-petera-wohllebena-sekretne-zycie-drzew

Uschnięte drzewo

Opis - teren

Zadania dla nauczyciela

Zadania dla uczniów

Po prawej stronie od ścieżki leśnej, w
odległości kilku metrów stoi uschnięte
drzewo z licznymi dziuplami. UWAGA:
drzewo może w każdej chwili się
przewrócić, należy zachować szczególną
ostrożność. Niewykluczone, że nastąpi to
w najbliższym czasie, więc – być może
drzewo będzie znajdowało się na ziemi.

Moderuje dyskusję uczniów na temat: jakie funkcje w lesie
spełnia martwe drzewo i drzewa dziuplaste.

Terenoznawstwo
Uczniowie odnajdują w terenie punkt „uschnięte
drzewo” za pomocą aplikacji MBDL lub Kompas.

Lektura uzupełniająca:

Przyrodoznawstwo
Uczniowie próbują wytłumaczyć - w rozmowie z
nauczycielem, jakie jest znaczenie martwego drewna dla
lasu, po co są dziuple i jakie jest znaczenie ptaków
bytujących w dziuplach.

https://www.wwf.pl/sites/default/files/201707/Drugie%20%C5%BCycie%20drzewa.pdf

„Spuchnięte” drzewo

Opis - teren

Zadania dla nauczyciela

Zadania dla uczniów

Po prawej stronie od ścieżki znajduje się
ciekawostka przyrodnicza – młody buk z
tzw. obrzękiem.

Przekazuje wiedzę na temat tzw. obrzęków, że to nie jest choroba, tylko wada z punktu
widzenia gospodarki leśnej, choć niekiedy poszukiwana przez producentów mebli i
wyrobów z drewna).

Terenoznawstwo

Lektura uzupełniająca:
Encyklopedia leśna,
www.encyklopedialesna.pl,
hasło: obrzęk, czeczota

Uczniowie odnajdują w terenie punkt
„spuchnięte drzewo” za pomocą aplikacji
MBDL lub Kompas.

Miejsce gier terenowych

Opis - teren

Zadania dla nauczyciela

Zadania dla uczniów

Przy skrzyżowaniu leśnych dróg znajduje się
ławka, a za nią teren porośnięty krzewami i
młodymi drzewami.

Patrz załącznik: Gry i zabawy terenowe

Terenoznawstwo
Uczniowie odnajdują w terenie ławkę za pomocą aplikacji MBDL lub Kompas.
Gry terenowe
Uczniowie grają w gry terenowe.

Zielnik 2

Opis - teren

Zadania dla nauczyciela

Zadania dla uczniów

Południowo-wschodni brzeg Stawu IV

Patrz załącznik ZIELNIK.

Przyrodoznawstwo
Uczniowie samodzielnie poszukują roślin, które wcześniej (w miejscu „Zielnik 1”) rozpoznawali z
nauczycielem, nie zbierają ich, tylko fotografują, rozpoznają posługując się aplikacja Plantnet.

Staw śródleśny III, dąb czerwony, Staw II, Staw I

Opis - teren

Zadania dla nauczyciela

Zadania dla uczniów

Stawy
znajdujące
się przy
trasie

Moderuje dyskusję na temat znaczenia stawów (jezior, bagien, mokradeł) w lesie.

Przyrodoznawstwo

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/86-mokretematy/198-purva-znaczy-bagno
3. https://bagna.pl/images/edukacja_mokradlowa/scenariusze_lekcji/3_sp.p
df

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 - obydwa gatunki rosną przy brzegu
Stawu III) i wskazać różnice w wyglądzie liścia i żołędzia.
Uczniowie próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie zwierzęta
korzystają z bagien, mokradeł i stawów w lesie.

