Moduł edukacyjny

Miasto pod
naszymi stopami
Jaki wpływ ma gleba
na życie w miastach?
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PUBLIKACJA BEZPŁATNA

O PROJEKCIE

Ponad 2/3 Europejczyków mieszka w miastach. Dlatego jednym z największych wyzwań tego
stulecia jest zadbanie o to, aby miasta mogły w sposób zrównoważony świadczyć usługi na
rzecz swoich mieszkańców, zapewniając im w tym samym czasie bezpieczeństwo, zdrowie,
dobrobyt i pełen dostęp do informacji. Europejski projekt „Urban Science” jest edukacyjną
odpowiedzią na to wyzwanie.

Celem projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities ” jest promocja
wykorzystania metody badawczej (nauczanie przez dociekanie naukowe, ang. Inquiry-Based Science
Education, IBSE) oraz edukacji terenowej w kształceniu młodego pokolenia mieszkańców
europejskich metropolii i mniejszych miast.

Szerokie zastosowanie tego podejścia, nie tylko podczas zajęć z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, pomoże uczniom zdobywać kompetencje niezbędne do ich aktywnego udziału
w budowaniu zdrowych miast, a także rozwijać umiejętności kluczowe na rynku pracy
i niezbędne w portfolio ekspertów związanymi z obszarem zrównoważonego rozwoju miast.
Ideą projektu jest wykorzystanie przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, w którym
młodzież, w szczególności podczas zajęć terenowych realizowanych zgodnie z metodyką
nauczania przez dociekanie naukowe, odkrywa, w jaki sposób nauka może nam pomóc
w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych miejsc do życia. Nacisk jest kładziony na
wykorzystanie posiadanej i nowo zdobywanej wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych oraz kreatywności młodzieży w poszukiwaniu rozwiązań dla
zidentyfikowanych problemów czy wyzwań, a nie jedynie ich eksploracji.
Pod kątem dydaktycznym, projekt bazuje na dotychczasowych doświadczeniach europejskich
krajów we wdrażaniu metody badawczej w edukacji szkolnej. Od strony merytorycznej, skupia
się na zrozumieniu, jakie modele dla zrównoważonego rozwoju możemy czerpać ze świata
przyrody i jak skutecznie je wdrażać w zurbanizowanym środowisku miasta. Kluczem do
sukcesu projektu jest połączenie potrzeb wynikających z podstaw programowych
w poszczególnych krajach partnerskich, kompetencji nauczycieli, a także profili uczniów.
Dowiedz się więcej o projekcie i realizowanych działaniach na stronie:

www.urbanscience.gridw.pl

Moduł edukacyjny „Miasto pod naszymi stopami”

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WYZWANIE
Gleba to podstawowy i ograniczony zasób, od którego zależy 95% naszej produkcji żywności.
Intensywne rolnictwo wywiera na nią coraz większą presję, czego skutkiem jest jej
zmniejszona płodność, erozja i utrata różnorodności biologicznej. Gdy mowa o przestrzeni
miejskiej, warto pamiętać, że gleby nie tylko dostarczają nam pożywienia, ale są też częścią
ekosystemów, które zapewniają określone funkcje, m.in. kluczowe dla łagodzenia kryzysu
klimatycznego. Wysokie temperatury zwiększają rozkład i mineralizację materii organicznej
w glebie oraz przyczyniają się do zmniejszenia jej żyzności. Za ważny czynnik można również
uznać przepuszczalność gleby, która może chronić przed falami upałów, magazynując duże
ilości wody i utrzymując odpowiednią temperaturę. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna
w miastach, gdzie wybetonowane, uszczelnione powierzchnie mogą powodować efekt
miejskiej wyspy ciepła. W kontekście zmian klimatu kluczowa jest również funkcja gleby
związana z regulacją stosunków wodnych.
W trakcie zajęć uczniowie badają cechy gleb i ich rolę w mieście. Gleby stają się dobrym
punktem wyjścia do dyskusji na temat ekosystemów i bioróżnorodności. Młodzież korzysta ze
swojej wiedzy na temat właściwości gleb, aby zbadać, jak zmniejszyć ryzyko powodzi
w miastach.

Młodzież realizująca moduł tematyczny
będzie poszukiwać rozwiązań dla jednego z kluczowych wyzwań dla miast

OCHRONA GLEBY JAKO SKŁADOWEJ SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
powiązanego z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, SDGs:

CELE ZAJĘĆ
Uczeń/uczennica:
 potrafi wypowiedzieć się na temat cech gleby i zadaje pytania na ten temat,
 wie, jaka jest rola gleby w ekosystemie miejskim,
 rozumie powiązania gleby z innymi ekosystemami,
 wie, czym jest erozja gleby i co ma na nią wpływ,
 wie, jakie działania lokalne mogą przyczynić się do ochrony przed powodzią,
 potrafi komunikować rezultaty pracy.

MODEL ORGANIZACJI ZAJĘĆ

W projekcie „Urban Science” jest promowane wykorzystanie metody badawczej (nauczanie
przez dociekanie naukowe, ang. Inquiry-Based Science Education, IBSE) oraz edukacji
terenowej w kształceniu młodego pokolenia mieszkańców europejskich miast –
wykorzystanie przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, w którym młodzież odkrywa,
w jaki sposób nauka może nam pomóc w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych
miejsc do życia.
Istnieją różne sposoby organizacji zajęć prowadzonych wg metodologii IBSE .
Na potrzeby tego modułu zaadaptowano stosunkowo prosty model, opracowany w ramach
brytyjskiego projektu „Enquiring Minds” 1. W tym modelu wyróżniono 4 podstawowe etapy
pracy ucznia, przedstawione na poniższej grafice.

Przy planowaniu modułu uwzględniono podejście liniowe, a więc przejście po kolei przez
poszczególne etapy cyklu kształcenia przez dociekanie naukowe.

1

Strona projektu „Enquiring Minds”. Dostęp online, 16.04.2019:
https://web.archive.org/web/20150408015427/http:/www.enquiringminds.org.uk/

PROPONOWANE AKTYWNOŚCI

Autorzy modułu edukacyjnego zaplanowali szereg aktywności, prowadzących uczniów przez
poszczególne etapy pracy metodą IBSE:
 dla rozbudzenia zainteresowania młodzieży tematami dotyczącymi wyzwań dla ich
miasta, kreowania pomysłów i wzrostu motywacji (Inicjowanie i wybieranie tematu
badawczego):
POD NASZYMI STOPAMI
OD A DO Z
 ułatwiające uszczegółowienie i zdefiniowanie pytań badawczych/zakresu zagadnień, nad
którymi będzie pracowała młodzież (Definiowanie i reagowanie):
TEKSTURA I WARSTWY GLEBY
GLEBOWE STWORZENIA
PRZEPIS NA GLEBĘ
 wspierające młodzież na etapie badań i tworzenia własnego wkładu w wybrane przez
nich zagadnienie (Działanie i tworzenie):
EROZJA GLEBY A OCHRONA PRZED POWODZIĄ
 inspirujące uczniów do zaprezentowania wyników swoich obserwacji i zaangażowania
innych członków lokalnej społeczności we wspólne działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju miasta (Komunikowanie):
GLEBA JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIA
Materiały zostały przygotowywane z myślą o uczniach w wieku 12–16 lat.
Całość lub wybrane aktywności z modułu mogą być również realizowane ze starszą lub nieco
młodszą młodzieżą.

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ
Realizacja wszystkich aktywności w zaproponowanym układzie została przewidziana
na 4 lekcje.
Warto pamiętać, że aktywności można realizować nie tylko jedną po drugiej, ale również
dowolnie je mieszać, także zmieniając kolejność – w zależności od poziomu zaawansowania
uczniów, czy chociażby kompetencji, jakie chcemy kształtować na danym etapie edukacji.
Poszczególne aktywności można wplatać w tok zajęć realizowanych w tradycyjny sposób.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Niezbędne środki dydaktyczne wskazano przy każdej aktywności.
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KARTY AKTYWNOŚCI

INICJOWANIE I WYBIERANIE TEMATU BADAWCZEGO

AKTYWNOŚĆ 1:
POD NASZYMI STOPAMI
Aktywność skłania uczniów do obserwacji swojej najbliższej okolicy oraz do poszukiwania odpowiedzi
na nurtujące pytania.

POTRZEBUJECIE



notatniki
ołówki

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Przed zajęciami
Poproś uczniów o spacer w swojej najbliższej okolicy (np. z domu do szkoły) i zwrócenie uwagi na
rodzaje powierzchni, jakie występują (beton, trawa, kostka brukowa, asfalt, goła ziemia, etc.). Poproś,
aby uczniowie zapisali różne rodzaje powierzchni i oszacowali udział procentowy każdej z nich.

Na zajęciach
Podsumujcie obserwacje uczniów, a następnie przejdźcie do prostej techniki pobudzającej dyskusję,
opartej na pytaniach „dlaczego”. Celem jest zadawanie pytań „dlaczego” w odpowiedzi na pięć
kolejnych pytań.
Na przykład:
P: Dlaczego w naszej okolicy jest tak dużo betonu?
O: Bo potrzebujemy chodników.
P: Dlaczego potrzebujemy chodników?
O: Do wygodnego przemieszczania się.
P: Dlaczego chodniki muszą być wykonane z betonu?
O: Aby nie chodzić po błocie.
P: Dlaczego to jest problem?
I tak dalej…

Karta aktywności

INICJOWANIE I WYBIERANIE TEMATU BADAWCZEGO

AKTYWNOŚĆ 2:
OD A DO Z
Aktywność ma na celu zachęcenie uczniów do bardziej holistycznego myślenia o glebie, miastach
i zmianach klimatu oraz sprawdzenia, jak poszczególne tematy wiążą się ze sobą.

POTRZEBUJECIE




arkusz „od A do Z”
długopisy
komputery/tablety/telefony z dostępem do Internetu

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Rozdaj uczniom kopie arkusza „od A do Z” i poproś ich o uzupełnienie hasłami związanymi z glebą,
miastami i zmianami klimatu.
Jeśli uznasz to za konieczne, skorzystajcie z informacji dostępnych w Internecie.
Kiedy uczniowie skończą, poproś ich, aby spojrzeli na swoje arkusze i znaleźli powiązania między jak
największą liczbą słów. Na przykład słowa „erozja” i „odpływ” mogą być powiązane z tematem
powodzi. Poproś uczniów o podzielenie się wynikami.

Karta aktywności
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DEFINIOWANIE I REAGOWANIE

AKTYWNOŚĆ 3:
TEKSTURA I WARSTWY GLEBY
POTRZEBUJECIE






notatniki
długopisy
taca/karton na próbkę gleby
przezroczysta butelka
woda

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Na zajęciach
Podziel uczniów na grupy 4–5-osobowe. Poproś uczniów o wyznaczenie na otwartej przestrzeni
obszaru o wymiarach 20 cm x 20 cm, który będzie ich miejscem poboru próbki gleby. Odpowiednim
narzędziem wytnijcie brzegi tego obszaru na głębokość 10 cm, a następnie ostrożnie przełóżcie ziemię
do przygotowanej tacy.
Poproś uczniów, aby umieścili część swojej próbki w przezroczystej butelce i dodali wodę.
Przedyskutujcie:
 Co zaobserwowaliście?
 Czemu pojawiły się pęcherzyki powietrza?
Następnie poproś uczniów, aby wstrząsnęli próbką w celu wymieszania gleby i wody. Odczekajcie
chwilę do opadnięcia próbki na dno.
 Co można teraz zaobserwować?
 Czemu nie wszystkie cząstki gleby nie były od razu widoczne?

Karta aktywności

DEFINIOWANIE I REAGOWANIE

AKTYWNOŚĆ 4:
GLEBOWE STWORZENIA
Celem aktywności jest poznanie zróżnicowanej społeczności bezkręgowców znajdujących się w glebie.

POTRZEBUJECIE








lejek/ przezroczysta butelka po napoju
słój ze szczelną pokrywką
druciana siatka o wymiarach 15 x 15 cm
nożyczki
taśma klejąca
alkohol do wycierania (etyl)
lampa

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Na zajęciach
Przeprowadźcie eksperyment (na podstawie
https://www.soils4teachers.org/files/s4t/lessons/berlese-funnel.pdf) :
1. Odetnijcie dno butelki z napojem i obróć ją do góry nogami nad słoikiem, aby zrobić lejek (lub użyj
lejek).
2. Przymocujcie drucianą siatkę do lejka z pomocą taśmy.
3. Zbierzcie kilka garści próchnicy lub ściółki z liści i umieśćcie je na drucianej siatce.
4. Wlejcie alkohol do słoika na głębokość 1-2 cm.
5. Ostrożnie umieśćcie lejek na górze słoika.
6. Pozostawcie lejek w ciepłym, cichym miejscu.
7. Ustawcie lampę nad lejkiem, aby przyspieszyć suszenie. Trzymajcie żarówkę w odległości co
najmniej 10 cm od lejka.
Przedyskutujcie:
 Co widzicie na dnie słoika?
 Jak duża jest są bezkręgowce?
 Czemu bezkręgowce znajdują się w glebie? Czy są potrzebne? Dlaczego?

Karta aktywności

DEFINIOWANIE I REAGOWANIE

AKTYWNOŚĆ 5:
PRZEPIS NA GLEBĘ
Aktywność skłania do zastanowienia się nad glebą jako złożonym ekosystemem, zależnym od wielu
czynników.

POTRZEBUJECIE





notatniki
długopisy
flipchart/tablica
flamastry

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Na zajęciach
Poproś uczniów o przygotowanie w oparciu o dotychczasowe aktywności „przepisu na glebę”
opisującego żyzną glebę. Zasugeruj, aby zastanowili się nad niektórymi parametrami, które mogą
wpływać na żyzność gleby: temperatura, pH, składniki odżywcze gnijących roślin, temperatura, woda,
światło.
Podsumujcie i zapiszcie Waszą dyskusję w formie tablicy inspiracji.

Karta aktywności

DZIAŁANIE I TWORZENIE

AKTYWNOŚĆ 6:
EROZJA GLEBY A OCHRONA PRZED POWODZIĄ
W eksperymencie uczniowie biorą pod uwagę wpływ różnych typów pokrycia gleby na odprowadzanie
wody.

POTRZEBUJECIE:











3 plastikowe butelki (1,5 litra)
gleba (ilość do napełnienia 3 butelek)
3 przezroczyste kubki
2 wieszaki druciane
kubki lub klocki do podpierania butelki
nożyczki lub nóż uniwersalny
ściółka
konewka ze zraszaczem
trawa
taśma

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Przeprowadźcie eksperyment (na podstawie
https://www.soils4teachers.org/files/s4t/lessons/lessonplan-erosion-model.pdf ) :
1. Odetnijcie jedną stronę każdej butelki i wypełnijcie je ziemią.
2. Jedną butelkę wyłóżcie trawą, drugą ściółką a w trzeciej zostawcie gołą ziemię.
3. Zawieście butelki nad 3 kubkami pod kątem 25 do 40 stopni, z wylewkami skierowanymi
w dół. Wykorzystajcie druciane wieszaki i taśmę.
4. Nalejcie wodę na wierzch gleby w każdej butelce.
5. Użyjcie konewki, aby nanieść równe ilości wody na każdą butelkę.

Źródło: https://www.soils4teachers.org/files/s4t/lessons/lessonplan-erosion-model.pdf
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DZIAŁANIE I TWORZENIE

Przedyskutujcie:
 Jaki wpływ ma roślinność/pokrycie powierzchni na erozję gleby?
 Jakie powierzchnie są najbardziej korzystne w mieście?
 Jaki wpływ ma rodzaj powierzchni na ryzyko powodzi?
 Co możemy zrobić aby zatrzymać wodę w mieście w momentach suszy i ochronić je przed
powodzią w okresach nawalnych deszczy?

Karta aktywności

KOMUNIKOWANIE

AKTYWNOŚĆ 7:
GLEBA JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIA
Aktywność rozwija umiejętności komunikowania o wynikach badań.

POTRZEBUJECIE
Materiały zależne od doboru formy prezentacji.

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Przedstawcie rezultaty społeczności szkolnej w dowolnej formie np. plakatu, filmu, prezentacji,
raportu, podcastu. Podzielcie się też zdobytą wiedzą merytoryczną i spróbujcie udowodnić tezę „Gleba
jest źródłem życia w mieście”.
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