
 

 

 

 

 

 

 

Moduł edukacyjny 

 

Co w trawie… 
bzyczy? 

 

Co możemy zrobić dla owadów 
zapylających? 

 
 

 



Opracowanie modułu edukacyjnego:   
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Tłumaczenie  i  adaptacja :   

zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa: Joanna Płudowska, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska 
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Projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities” jest wdrażany przez partnerów  

z Wielkiej Brytanii, Włoch, Łotwy, Węgier, Polski oraz Bułgarii. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 

 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja 

odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu 

Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

 

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Moduł jest publ ikowany na l icencj i  Creat ive Commons:  CC -BY-NA-SA.   

Oznacza to, że materiał może być udostępniany osobom trzecim, np. uczniom lub innym 

nauczycielom, jeśli osoba korzystająca z niego spełni następujące warunki: 

 wymieni autorów i właściciela materiału (warunek uznania autorstwa – BY); 

 wykorzysta materiały wyłącznie na cele niekomercyjne (warunek wykorzystania non-commercial – NC); 

 jeśli wprowadzi do materiałów zmiany, poprawki lub zmodyfikuje ich treści i formę, udostępni je na tej 

samej licencji (warunek udostępniania na tych samych warunkach – SA). 

Uprzejmie p rosimy o u szanowanie warunków tej  l icencj i .  



 
 

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. 

 

 

 

Szerokie zastosowanie tego podejścia, nie tylko podczas zajęć z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, 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 

 

 

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. 

http://www.urbanscience.gridw.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł edukacyjny „Co w trawie… bzyczy?”  

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
 

 

 



 

 

Bogactwo gatunkowe na danym terenie jest wypadkową wielu czynników: położenia geograficznego, 

klimatu, ukształtowania powierzchni ziemi, czy też głębokości i chemizmu wód śródlądowych i 

morskich. Z tego też powodu pewne części naszego globu są wyjątkowo bogate w gatunki, a niektóre 

mniej. Na dwóch kilometrach kwadratowych puszczy amazońskiej botanicy naliczyli ok. trzy tysiące 

gatunków roślin. To prawie tyle, ile gatunków roślin naczyniowych występuje na terenie całego 

naszego kraju położonego w strefie klimatu umiarkowanego. A czy nasze miasta są bogate w gatunki? 

Jak możemy zadbać o różnorodność biologiczną w naszej najbliższej okolicy i jak stworzyć przestrzeń 

przyjazną dla owadów zapylających? 

Praca owadów w bezpośredni sposób przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego. Prawie trzy 

czwarte roślin, wytwarzających 90% światowej żywności, wymaga zapylania. Według ekspertów z 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jedna trzecia światowej 

produkcji żywności uzależniona jest od pszczół, nie tylko udomowionych pszczół miodnych ale wielu 

dziko występujących gatunków, w tym pszczół samotnic czy trzmieli. Co możemy dla nich zrobić? 

Dowiecie się z tego modułu. 

Moduł łączy naukę o bioróżnorodności z pytaniami dotyczącymi lokalnego środowiska. Przechodząc 

przez aktywności, młodzież uczy się rozpoznawać gatunki roślin w swojej najbliższej okolicy i zdobywa 

wiedzę o podstawowych działaniach mających na celu ochronę bioróżnorodności, w tym zapylaczy. 

 

Uczeń/uczennica: 

 potrafi wypowiedzieć się na temat różnorodności biologicznej i zadaje pytania na ten temat, 

 rozpoznaje wybrane rośliny za pomocą prostego klucza, 

 wie jakie znaczenie mają owady zapylające, 

 rozumie jaki wpływ ma działalność człowieka na różnorodność biologiczną, 

 wie jakie działania lokalne mogą przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej, 

 potrafi komunikować rezultaty pracy. 

 

 

Młodzież realizująca moduł tematyczny  

będzie poszukiwać rozwiązań dla jednego z kluczowych wyzwań dla miast 

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ  

powiązanego z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, SDGs: 

      

WYZWANIE 

CELE 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 metodologi i 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/ 

MODEL ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

PROPONOWANE AKTYWNOŚCI 

https://web.archive.org/web/20150408015427/http:/www.enquiringminds.org.uk/


 

 

 

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): 

ZAPYTAJ EKSPERTA! 

 ułatwiające uszczegółowienie i zdefiniowanie pytań badawczych/zakresu zagadnień, nad 

którymi będzie pracowała młodzież (Definiowanie i reagowanie): 

JAK MOŻEMY ZADBAĆ O BIORÓŻNORODNOŚĆ W MIEŚCIE? 

 wspierające młodzież na etapie badań i tworzenia własnego wkładu w wybrane przez 

nich zagadnienie (Działanie i tworzenie): 

CO ROŚNIE PRZY NASZEJ SZKOLE? 

 inspirujące uczniów do zaprezentowania wyników swoich obserwacji i zaangażowania 

innych członków lokalnej społeczności we wspólne działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju miasta (Komunikowanie): 

ZAZIELEŃMY NASZĄ SZKOŁĘ! 

 

 

 

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. 

 

 

Niezbędne środki dydaktyczne wskazano przy każdej aktywności 

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. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł edukacyjny „Co w trawie… bzyczy?” 

 

KARTY AKTYWNOŚCI 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

INICJOWANIE I WYBIERANIE TEMATU BADAWCZEGO 

Karta aktywności  

AKTYWNOŚĆ 1: 

ZAPYTAJ EKSPERTA! 

Podczas tej sesji uczniowie będą zadawać pytania ekspertom na temat różnorodności biologicznej i 

owadów zapylających w mieście.  

POTRZEBUJECIE 

 komputer z dostępem do Internetu 

 flipchart 

 markery 

 notatniki  

 długopisy 

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI 

Przed zajęciami 

Zbierz grupę ekspertów w temacie różnorodności biologicznej oraz owadów zapylających i zaproś ich 

na zajęcia z uczniami.  

Kogo możesz zaangażować jako eksperta? 

• uczniów starszych klas z koła przyrodniczego (określ materiał z jakiego powinni się 

przygotować na dyskusję), 

• innego nauczyciela, 

• wykładowcę z uczelni, 

• pszczelarza, 

• architekta krajobrazu, 

• botanika, 

• przedstawiciela organizacji pozarządowych. 

Jako przygotowanie do zajęć uczniowie dostają do obejrzenia filmy w temacie różnorodności 

biologicznej w miastach: 

 O bioróżnorodności w miastach: http://zielonemiasto.online/ekoswiadomi/czy-nasze-miasta-

sa-bioroznorodne 

 Materiał TED: Dlaczego pszczoły znikają? 

https://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing?utm_source=tedco

mshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread 

Możesz też zadać uczniom pytania do zastanowienia się przed następnymi zajęciami: 

 Czy myślicie, że w miastach występuje dużo gatunków zwierząt i roślin? 

 Czy zastanawialiście się kiedyś, co by się stało gdyby wszystkie pszczoły wyginęły? 

 Jakie znaczenie ma bioróżnorodność dla naszego zdrowia? 

 

http://zielonemiasto.online/ekoswiadomi/czy-nasze-miasta-sa-bioroznorodne
http://zielonemiasto.online/ekoswiadomi/czy-nasze-miasta-sa-bioroznorodne
https://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread
https://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread


 

 

INICJOWANIE I WYBIERANIE TEMATU BADAWCZEGO 

Karta aktywności  

Na zajęciach 

Wyjaśnij uczniom, że ich podstawowym zadaniem jest zdobycie wiedzy na temat kształtowania 

przestrzeni przyjaznej owadom zapylającym w mieście.  

Zaproszeni na zajęcia eksperci odpowiadają na pytania klasy. Eksperci mogą mieć specjalne 

„rekwizyty” eksperta takie jak krzesło/płaszcz czarodzieja/strój ukończenia szkoły. 

 

Zasady i podpowiedzi: 

• Ekspert ma prawo powiedzieć „następne pytanie”. 

• Jeśli uznasz, że inny ekspert może znać odpowiedź na pytanie - zasugeruj zmianę eksperta. 

• W razie potrzeby komentuj i rozwijaj pytania klasy. 

• Notuj wszystkie występujące wątpliwości.  

Dobrym pomysłem jest również wyznaczenie sekretarza grupy, który udokumentuje kluczowe pytania 

i odpowiedzi. Na koniec zajęć stwórzcie „tablicę inspiracji”, na której pomysły uczniów i pytania będą 

zestawione obok kluczowych zagadnień.  

 



 

 

DEFINIOWANIE I REAGOWANIE 

 

Karta aktywności 

AKTYWNOŚĆ 2: 

JAK MOŻEMY ZADBAĆ O BIORÓŻNORODNOŚĆ W MIEŚCIE? 

Podczas tej lekcji uczniowie mają możliwość zebrania swoich opinii i pomysłów na temat sposobów 

ochrony różnorodności biologicznej w mieście.  

POTRZEBUJECIE 

 karty z EKOpostanowieniami dla każdego ucznia 

 tablicę lub ekran do wyświetlenia pytań metody Sokratesa lub wydruki pytań dla każdej grupy 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Przed zajęciami 

Rozdaj uczniom karty z EKOpostanowieniami. Poproś, aby zapoznali się z treścią i wyjaśnieniem do 

każdego EKOpostanowienia i zaznaczyli, do realizacji którego się zobowiązują. Wyjaśnij, że wiedza z 

EKOpostanowień będzie przydatna do dyskusji na następnych zajęciach. 

Na zajęciach 

Wyjaśnij uczniom, że aktywność, którą wykonacie opiera się na metodzie Sokratesa: 

Zgodnie z ideą zaproponuj uczniom temat do dyskusji: 

Myślę, że teren naszej szkoły będzie bardziej przyjazny dla owadów zapylających, jeśli zadbamy o 

większą różnorodność roślin rosnących wokół niej. 

Podziel uczniów na grupy 4-5 osobowe i poproś o przeprowadzenie rozmowy zgodnie z poniższym 

schematem (możesz wyświetlić pytania na slajdzie lub zapisać na tablicy). Poproś, aby dyskutując nad 

pytaniami, uczniowie wykorzystali wiedzę jaką zdobyli czytając i podejmując EKOpostanowienia. 

Na koniec aktywności poproś, aby każda grupa podsumowała swoje dyskusje. 

 

 

 

Przypisywany Sokratesowi sposób prowadzenia dialogu, a zarazem docierania do prawdy. Opiera się na myśleniu 

krytycznym, a celem pytań sokratycznych jest zakwestionowanie dokładności i kompletności myślenia w taki 

sposób, aby zachęcić ludzi do głębszej refleksji, która zbliży ich do osiągnięcia wyznaczonego celu. 

 



 

 

Metoda Sokratesa 

 

 

PROŚBA O WYJAŚNIENIA 1. Co masz na myśli? 
2. Dlaczego myślisz w ten sposób? 
3. Czy mógłbyś to wyrazić w inny sposób? 
4. Co rozumiesz przez...? 
5. Jaki ma to związek z naszą rozmową? 
6. Czy będziesz odnosił się w rozmowie do (…)? 

PYTANIA POZWALAJĄCE ZIDENTYFIKOWAĆ 
ZAŁOŻENIA 

1. Jakie założenia przyjąłeś? 
2. Jakie inne założenia można przyjąć? 
3. Jak można zweryfikować te założenia? 
4. Na jakiej podstawie przyjmujesz, że te 
założenia są prawdziwe? 
5. Dlaczego swoje rozumowanie opierasz na 
założeniu, że... a nie np. że...? 

PYTANIA WERYFIKUJĄCE DOWODY I TOK 
ROZUMOWANIA 

1. Jaki możesz podać przykład potwierdzający tę 
tezę? 
2. Jakie rozumowanie doprowadziło cię do 
poglądu, że...? 
3. Jak to co mówisz pasowałyby do takiego oto 
zdarzenia...? 
4. Co twoim zdaniem jest przyczyną (tego 
wydarzenia) - dlaczego? 
5. Co mogłoby cię skłonić do zmiany poglądu? 

PYTANIA O ODMIENNE PERSPEKTYWY 1. Jakie może być alternatywne wyjaśnienie? 
2. Jak inaczej można na to spojrzeć? 
3. Dlaczego twoim zdaniem jest to konieczne 
lub korzystne? Kto na tym zyskuje? 
Jakie są mocne i słabe strony tego? 
4. Jaki można podać kontrargument do tego, co 
mówisz? 

PYTANIA O KONSEKWENCJE 1. Jakie można z tego wyciągnąć wnioski? 
2. Jakie są konsekwencje twoich założeń? 
3. Co z tego wynika? 
4. Skoro założyłeś, że... , to co się zdarzy dalej?  
5. Jak to wpływa na…? 
6. Jak wiąże się to z tym, o czym mówiliśmy 
wcześniej? 

PYTANIA O PYTANIA 1. Jaki cel ma to pytanie? 
2. Dlaczego, twoim zdaniem zadałem to 
pytanie? 
3. Co to pytanie oznacza? 
4. Jak to pytanie odnosi się do życia? 

 

Źródło: https://www.bognabialecka.pl/index.php/artykuly/porady-psychologiczne/64-na-czym-polega-sokratejska-metoda-

prowadzenia-dyskusji 

 

https://www.bognabialecka.pl/index.php/artykuly/porady-psychologiczne/64-na-czym-polega-sokratejska-metoda-prowadzenia-dyskusji
https://www.bognabialecka.pl/index.php/artykuly/porady-psychologiczne/64-na-czym-polega-sokratejska-metoda-prowadzenia-dyskusji


 

 

Moje EKOpostanowienia 

 

 

Moja 

deklaracja 

(TAK/NIE) 

EKOpostanowienie Dlaczego?  

Co możesz zrobić? 

 Będę rzadziej kosić 

trawnik 

… bo chcę chronić różnorodność biologiczną. 

W swoim ogrodzie wyznacz fragment trawnika, którego nie będziesz 

kosić, albo będziesz kosić rzadziej niż zazwyczaj. Dzięki temu dasz 

możliwość rozwoju roślinom zielnym, takim jak koniczyna, czy 

przetacznik, które inni mogą postrzegać jako chwasty. 

Zostawiając niezagospodarowany kąt ogrodu stworzysz też miejsce do 

życia dla różnych zwierząt, np. pokrzywy staną się stołówką dla gąsienic 

motyli rusałki pokrzywnika, a zagrabione jesienią liście posłużą jako 

zimowe gniazdo dla jeży. 

Dodatkowo przyczynisz się zwiększenia retencji wody, bowiem bujna 

roślinność chroni ziemię przed przesuszeniem i zatrzymuje wodę w 

glebie na dłużej. 

 Posadzę rośliny 

miododajne 

… bo bez pszczół, trzmieli i motyli nie będzie owoców ani warzyw. 

Pamiętaj by przez cały sezon w Twoim otoczeniu nie zabrakło roślin 

miododajnych, zapewniających pokarm pszczołom miodnym i innym 

owadom zapylającym: pszczołom samotnicom, trzmielom, motylom. 

Różnorodne i kolorowe kwiaty dodatkowo będą wspaniale zdobić każdy 

ogródek i balkon. 

Pozostaw na zimę suche rośliny - ich nasiona to zimowy pokarm wielu 

drobnych ptaków np. wróbli, czy sikorek. 

 Zainstaluję budki dla 

ptaków/domki dla 

owadów 

… bo lubię sikorki i murarki. 

Instalujmy budki i domki wszędzie tam, gdzie zbyt mało jest siedlisk gdzie 

ptaki i owady mogłyby znaleźć miejsce na rozród lub przezimowanie Z 

budek lęgowych skorzystają: bogatka, modraszka, sosnówka, sikora 

uboga, muchołówki, mazurek, wróbel, szpak i wiele innych. 

Hotele dla owadów są potrzebne na wiosnę, kiedy owady składają jaja, 

latem stanowią nocleg i schronienie, a jesienią owady mogą w nich 

znaleźć miejsce do przezimowania. Na pewno skorzystają z nich pszczoły 

samotnice, np. murarka. 

Pamiętajmy, że zarówno owady jak i ptaki są niezbędne dla 

prawidłowego działania otaczających nas ekosystemów! 

 



 

 

Moje EKOpostanowienia 

 

 Założę ogród deszczowy … bo lubię niezapominajki. 

Instalacja ogródka deszczowego pozwoli na przechwycenie części wody 

spływającej z rynien do kanalizacji, a tym samym na zatrzymanie wody 

w gruncie. Przełoży się to na lepszą kondycję ogrodu lub zieleni 

osiedlowej. 

Kwitnące rośliny mokradłowe, takie jak niezapominajki, wiązówka, czy 

krwawnica zasadzone w ogródku będą stanowić dodatkową bazę 

pokarmową dla owadów zapylających. 

 Założę kompostownik ...bo dżdżownice są pożyteczne. 

Załóż kompostownik przydomowy lub zaopatrz się w taki, który jest 

dostosowany do balkonów w blokach. Dzięki kompostowaniu nie musisz 

wyrzucać resztek roślinnych do kosza, a co ważne uzyskasz bardzo cenny 

nawóz, wzbogacający glebę i twoje uprawy w materię organiczną. 

Powstała w wyniku kompostowania próchnica może zostać 

wykorzystana w ogrodzie lub do nawożenia trawników i miejskiej zieleni. 

Zwiększy to możliwości retencyjne gleby i bardzo pozytywnie wpłynie na 

faunę glebową np. dżdżownice. 
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AKTYWNOŚĆ 3: 

CO ROŚNIE PRZY NASZEJ SZKOLE? 

Na tym etapie uczniowie będą badać swój lokalny „miejski” ekosystem, rozpoznając gatunki roślin na 

terenie swojej szkoły. 

POTRZEBUJECIE: 

 wydzielone kwadraty o wymiarach 0,25 x 0,25 metra lub 0,5 x 0,5 metra za pomocą 

drutu/liny (liczba zależna od liczby uczniów) 

 podkładki do pisania 

 notatniki 

 ołówki, długopisy 

 flipchart 

 karty z roślinami 

 arkusz badań 

 przykładowo wypełniony arkusz badań 

 podpowiedzi do arkusza badań 

 aplikację Pl@ntNet 

 

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI 

Na zajęciach 

Założenia: 

 Uczniowie pracujący w grupach po trzy lub cztery osoby. W zależności od liczby uczniów, 

powinno być możliwe przeprowadzenie badania jednego lub dwóch obszarów terenu szkoły 

na jednej lekcji. Prezentację i analizę wyników możecie ukończyć na następnej lekcji. 

 Uczniowie mogą opracować wyniki dotyczące rozkładu roślin na podstawie obserwacji i 

pomiarów czynników takich jak gleba, wilgotność, natężenie światła. 

 Warto zaobserwować aktywność ludzi lub zwierząt w badanym fragmencie w celu 

wyciągnięcia potrzebnych wniosków. 

 Uczniowie analizują zebrane dane i na ich podstawie zastanawiają się, czy i jak wzbogacić 

przestrzeń w rośliny przyjazne owadom zapylającym. 
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Kwestie bezpieczeństwa: 

Weź pod uwagę następujące kwestie mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów: 

 Możliwość mycia rąk w trakcie pracy musi być łatwo dostępna, gdy uczniowie mają 

kontakt z roślinami i glebą. Możesz rozważyć użycie żeli antybakteryjnych lub innych 

środków dezynfekujących do rąk. 

 Przy kontakcie z roślinami lub glebą zanieczyszczonymi odchodami kota lub psa 

występuje ryzyko (niskie) chorób, takich jak toksoplazmoza i toksokaroza. W związku 

z tym należy przemyć i zakryć wszelkie skaleczenia i otarcia oraz upewnić się, że 

uczniowie nie jedzą przekąsek lub słodyczy podczas pracy na świeżym powietrzu, a 

także przypominać, że dokładne mycie rąk zmniejsza ryzyko chorób. 

 Możliwość wystąpienia reakcji alergicznych na substancje występujące na zewnątrz, 

takie jak pyłki, soki roślinne, kontakt z liśćmi, ukąszenia i użądlenia owadów lub kontakt 

z niektórymi gąsienicami. Bądź czujny na rozwój jakichkolwiek reakcji alergicznych lub 

objawów astmy i postępuj zgodnie ze standardowymi zasadami. 

 Ryzyko poparzenia słonecznego w słoneczne letnie dni, jeśli jesteśmy na słońcu dłużej 

niż 20-30 min. 

 Ryzyko obrażeń podczas używania i przenoszenia narzędzi lub ciężkich ładunków; 

należy to ocenić indywidualnie w zależności od osoby i miejsca. 

 Zagrożenia, takie jak gruz budowlany, dziury w ziemi, niebezpieczne konstrukcje lub 

przedmioty, takie jak potłuczone szkło i inne śmieci, które mogą być ukryte w trawie 

lub ziemi. Sprawdź obszar z wyprzedzeniem i bądź świadomy zagrożeń, które mogą 

spowodować rany lub upadek. Usuń zagrożenia lub oznacz je za pomocą znaków 

ostrzegawczych. 

Przygotowanie: 

 Sprawdź obszar, w którym będziesz pracować pod kątem potencjalnych zagrożeń. 

 Wykonaj wstępne badanie samodzielnie, aby zidentyfikować najpowszechniejsze rośliny (inne 

niż trawa). 

 Zbierz sprzęt i sprawdź, czy nie ma zagrożeń, takich jak ostre krawędzie. Rozważ dołączenie 

oznaczeń taśmą w jaskrawych kolorach, aby ułatwić odnalezienie sprzętu zgubionego podczas 

badań. 

 Podziel uczniów na grupy 3-4 osobowe i określ ich role w grupie. 

Krok 1 Uwagi wstępne 

1. W obszarze, który ma być badany, sporządźcie prosty plan przedstawiający kluczowe cechy - 

kierunek północy, wszelkie pobliskie budynki, duże rośliny (drzewa i krzewy), preferowane 

ścieżki przez obszar, zbocza itp. Uwzględnijcie informacje o użytkowaniu sąsiedniej działki i 

zastanówcie się, czy miejsce jest otwarte i odsłonięte lub osłonięte pasem drzew lub 

budynków. 

2. Zanotujcie wyraźnie widoczne cechy roślinności, takie jak obszary rabat kwiatowych, 

kwietnych łąk, wysuszonej trawy itp. 
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Krok 2 Identyfikacja gatunków 

 

1. Każda grupa dostaje swój kwadrat i umieszcza go na ziemi. Poproś uczniów, aby przyjrzeli się 

roślinom i rozpoznali rosnące w kwadracie gatunki. 

2. W rozpoznawaniu gatunków roślin pomoże Wam karta z roślinami lub aplikacja Pl@ntNet. 

3. Zanotujcie gatunki roślin jakie zaobserwowaliście w Waszym kwadracie. 

4. Policzcie ile roślin (osobników) danego gatunku występuje w danym kwadracie lub jaki procent 

powierzchni zajmują i zapiszcie wyniki w arkuszu badań. 

Krok 3 Analiza wyników 

1. Spisz dane wszystkich uczniów do jednego arkusza i zapisz wyniki na flipcharcie.  

2. Przedyskutujcie wspólnie który z analizowanych kwadratów charakteryzuje się największą 

liczbą gatunków. 

3. Całą klasą odpowiedzcie na następujące pytania: 

• Jakie są najczęściej występujące gatunki roślin? 

• Która część terenu przyszkolnego jest najbogatsza gatunkowo, a która najuboższa?  

• Które z zaobserwowanych gatunków stanowią bazę pokarmową dla różnych owadów 

zapylających? 

• W jakich miesiącach kwitną?  

• Jakie miejsca preferują (suche/wilgotne, jasne/zacienione)?  

• Czy w okolicy występują drzewa i krzewy, których kwiaty są przydatne dla gatunków 

zapylających? 

• Która część ogrodu może być najbardziej przyjazna dla owadów zapylających? 

• Która część ogrodu jest najmniej zanieczyszczona (oddalona od ulicy/śmietników)? 

• W której części ogrodu jest najspokojniej?  

4. Przygotujcie wytyczne do zagospodarowania terenu wokół szkoły, tak aby był on bardziej 

przyjazny dla owadów zapylających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karty z roślinami 

 

 
Lucerna siewna 

Medicago sativa L. 

 
Komonica zwyczajna 

Lotus corniculatus 

 
Krwawnik pospolity (kwiat) 

Achillea millefolium 
 

 
Krwawnik pospolity (liście) 

Achillea millefolium 

 
Babka lancetowata (liście) 

Plantago lanceolata 

 
Babka lancetowata (kwiat) 

Plantago lanceolata 
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Mniszek lekarski 

Taraxacum officinale 
 

 
Brodawnik jesienny 

Scorzoneroides autumnalis 

 
Koniczyna rozłogowa (liście) 

Trifolium repens 
 

 
Koniczyna rozłogowa (kwiat) 

Trifolium repens 

 
Koniczyna łąkowa (liście) 

Trifolium pratense 

 
Koniczyna łąkowa (kwiat) 

Trifolium pratense 



 

 

Karty z roślinami 

 

 
Cykoria podróżnik 
Cichorium intybus 

 

 
Stokrotka pospolita 

Bellis perennis 

 
Marchew zwyczajna 

Daucus carota 
Rogownica pospolita   

 Cerastium fontanum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podpowiedzi do arkusza badań 

 

 

Nazwa projektu Temat Waszych zajęć 

Oznaczenie próbki Zgodnie z ustalonym oznakowaniem 

Data wykonania Data wyjścia w teren 

Lokalizacja Teren gdzie wykonano próbkę  

Charakterystyka miejsca 
 
 

Opis warunków w danym miejscu – rodzaj zieleni, 
nasłonecznienie, gleba i inne informacje przydatne 
przy porównywaniu różnych lokalizacji 

Pokrycie roślin Na jakim procencie powierzchni próbki rosną rośliny 
(wszystkie)? 

Pokrycie roślin innych niż trawy Na jakim procencie powierzchni próbki rosną rośliny 
inne niż trawy (nie wliczamy też mchów, interesują 
nas jedynie tzw. rośliny kwiatowe)? 

Gatunek Procent powierzchni próbki/Liczba osobników 
Nazwa gatunku Skala: 

Spróbuj określić jaki procent powierzchni zajmują 
osobniki gatunku (szczególnie przydatne przy 
roślinach płożących i tworzących łany np. koniczyna 
rozłogowa czy rogownica pospolita) 
A Gatunek nie zajmuje więcej niż 25% próbki 
B. Gatunek zajmuje 25-50% próbki 
C. Gatunek zajmuje więcej niż 50% próbki 
W przypadku gdy rośliny są łatwo policzalne np. 
rozeta babki lancetowatej, czy kępka mniszka 
lekarskiego możesz dodatkowo określić liczbę 
osobników: 
A1 – do 5 osobników 
B1 – 6-10 osobników 
C1 – ponad 10 osobników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przykładowo wypełniony arkusz badań 

 

 

Nazwa projektu Niech żyją trzmiele! 

Oznaczenie próbki A1 

Data wykonania 20.06.2022 

Lokalizacja Zieleń osiedlowa przy ul. Polnej róży 13 

Charakterystyka miejsca 
 
 

Trawnik w sąsiedztwie nasadzonych hortensji, 
niedeptany, niedawno skoszony, trawa na 
wysokość 10cm, teren nasłoneczniony 

Pokrycie roślin 100% 

Pokrycie roślin innych niż trawy 50% 

Gatunek Procent powierzchni próbki/Liczba osobników 
Skala: 
A Gatunek nie zajmuje więcej niż 25% próbki 
B. Gatunek zajmuje 25-50% próbki 
C. Gatunek zajmuje więcej niż 50% próbki 
A1 – do 5 osobników 
B1 – 6-10 osobników 
C1 – ponad 10 osobników 

Koniczyna rozłogowa B 

Rogownica pospolita A 

Mniszek lekarski A (B1) 

Krwawnik pospolity A (A1) 



 

 

Arkusz badań 

 

 

Nazwa projektu  

Oznaczenie próbki  

Data wykonania  

Lokalizacja 
 
 

 

Charakterystyka miejsca 
 
 

 

Pokrycie roślin  

Pokrycie roślin innych niż trawy  

Gatunek Procent powierzchni próbki/Liczba osobników 
Skala: 
A Gatunek nie zajmuje więcej niż 25% próbki 
B. Gatunek zajmuje 25-50% próbki 
C. Gatunek zajmuje więcej niż 50% próbki 
A1 – do 5 osobników 
B1 – 6-10 osobników 
C1 – ponad 10 osobników 
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KOMUNIKOWANIE 

AKTYWNOŚĆ 4: 

ZAZIELEŃMY NASZĄ SZKOŁĘ! 

Aktywność rozwija umiejętności komunikowania o wynikach badań, a także zachęca do realnych 

działań na rzecz lokalnej społeczności. 

POTRZEBUJECIE 

Materiały zależne od doboru formy prezentacji. 

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI 

Na zajęciach 

1. Pochwalcie się wynikami! 

 

W zależności od wyników badań z aktywności 3, przedstawcie rezultaty społeczności szkolnej w 

dowolnej formie np. plakatu, filmu, prezentacji, raportu, podcastu. Podzielcie się też zdobytą wiedzą 

merytoryczną. 

 

2. Przejdźcie do działania!  

 

Ogłoście w szkole konkurs na zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły, w taki sposób, aby zwiększyć 

teren wokół szkoły stał się bardziej przyjazny dla owadów zapylających. Najlepsze prace przedstawcie 

Dyrekcji szkoły i władzom Waszego miasta! 

 

 

 

 


