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Scenariusz zajęć terenowych opracowany w ramach projektu 

Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. 

Lubię tu być … na zielonym! 

 

 

I. Temat: „Z wizytą w rezerwacie” - rozpoznawanie roślin chronionych             

w rezerwacie  „ Zbocza Płutowskie” 

II. Opracował: Sławomir Suchomski 

III. Cele zajęć: 

Cele  ogólne : 

Kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody. 

Obserwowanie i rozpoznawanie roślin w ich naturalnym środowisku za pomocą trzech 

zmysłów  węchu, wzroku, dotyku.  

Kształtowanie postawy poszanowania, dbałości o przyrodę i kulturalnego obcowania z nią.  

Wyrabianie umiejętności obserwacji, zainteresowania się nazewnictwem przyrodniczym, 

poznawaniem najbliższej okolicy. 

Cele operacyjne : 

uczeń dostrzega zmiany w środowisku przyrodniczym, 

potrafi wymienić i rozpoznać gatunki roślin chronionych występujących  

w rezerwacie „ Zbocza Płutowskie”, 

umie odpowiedzieć na pytanie: co to jest ochrona gatunkowa i dlaczego  

te rośliny jej podlegają, 

rozumie potrzebę bycia częścią ekosystemu w swojej okolicy, 

odkrywa własną i społeczną świadomość ekologiczną , 

odkrywa piękno najbliższej okolicy, zapoznaje się nazewnictwem przyrodniczym, 

dba o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych, 

odpowiednio zachowuję się na terenie rezerwatu, 

kulturalnie zachowuję się wobec swoich rówieśników. 

IV. Grupa docelowa:  uczniowie V klasy szkoły podstawowej 

V. Czas trwania zajęć: 90 minut, (dwie godziny lekcyjne) 

VI. Czas realizacji – wiosna 
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VII. Miejsce zajęć: Rezerwat Zbocza Płutowskie, długość trasy –  1 kilometr 
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VIII. Metody pracy:  

• rozmowa kierowana, 

• oglądowa,  

• praktycznego działania, obserwacja w terenie. 

IX. Forma zajęć:  

• zbiorowa 

• indywidualna 

X. Materiały i środki dydaktyczne : 

lupa, aparat fotograficzny,  

przybory do pisania , rysowania, blok papierowy,  

klej, taśma samoprzylepna,  

tekturowe podkładki,  

instrukcja wraz z kartą aktywności „Karta obserwatora” ,  

kolorowe szarfy,  

szkic trasy. 

XI. Przebieg zajęć: 

1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 

2. Przejazd do rezerwatu „ Zbocza Płutowskie”. 

3. Zapoznanie uczniów z informacjami o rezerwacie przyrody, Rozmowa kierowana na temat 

konieczności zachowania środowiska gatunku. 

4. Wyjaśnienie, co znaczy „zachować właściwą postawę wobec przyrody?”  

5. Przypomnienie pojęć: różnorodność gatunkowa, przykłady zagrożonych gatunków i 

ekosystemów. 

6. Podział na grupy 4 osobowe, grupa wybiera osobę zapisującą wyniki          w karcie obserwacji 

oraz nazwę grupy. 

7. Rozdzielenie instrukcji, kart pracy, kolorowych szarf, tekturowych podkładek i szkicu trasy. 

8. Objaśnienie uczniom jak dotrzeć do interesującego ich miejsca zajęć, według szkicu 

terenowego. 

9. Przypomnienie o konieczności ochrony przyrody, ( nie wolno zrywać roślin chronionych, 

deptać kwiatów, łamać gałęzi, chodzić należy wyznaczonymi ścieżkami, kształtowanie 

osobistej odpowiedzialności za przetrwanie chronionych gatunków roślin). 
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10. Wspólne obejście wszystkich stanowisk, obserwacja przez wszystkie grupy, roślin 

pospolitych za pomocą różnych zmysłów ( dotykanie, wąchanie, wykonanie zdjęć do 

klasowego albumu roślin), wymiana uwag i spostrzeżeń pomiędzy poszczególnymi grupami, 

zanotowanie ich w karcie obserwacji. 

11. Obserwacja roślin chronionych, również z użyciem lupy, przez wszystkich uczniów, wymiana 

spostrzeżeń. 

-grupa pierwsza – miłek wiosenny 

-grupa druga – ostnica Jana 

-grupa trzecia - sasanka łąkowa 

-grupa czwarta – zawilec wielokwiatowy 

Pozostałe grupy uczniów pracują równolegle nad kartami obserwacji dotyczącymi 

rozpoznawania roślin z wykorzystaniem zmysłu dotyku, wzroku i zapachu. Poruszają się po 

wyznaczonych ścieżkach, Grupy zmieniają swoje miejsca obserwacji zgodnie z poleceniem 

opiekuna. 

12. Podsumowanie obserwacji, prezentacja zebranych informacji, zapisanie w tabeli. 

13. Prezentacja  kart obserwacji,  podanie nazwy i opisywanie rośliny przez każdą grupę, która 

jest obecna przy stanowisku. 

14.  Podanie informacji na temat typowego miejsca występowania, ciekawostek   o omawianej 

roślinie przez edukatora. 

15. Wspólna ocena poprawności wykonanych zadań. 

16. Zaprojektowanie mini plakatu z hasłem motywującym do ochrony przyrody (praca 

indywidualna). 

17. Wystawa prac w terenie. 

18. Powrót do szkoły. 

 


