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Dane pośredników w obrocie nieruchomościami - widok 
z pozycji owada 

 Wyzwanie dotyczące zdania 

Writing for a purpose – link to habitats  
Wzmocnienie celów nauczania z wykorzystaniem roślin jako 
przedmiotów 

Odnieść się do Arkusza Identyfikacji Pokrzywy 
Pappus i zbadać plamę pokrzyw na terenie szkoły 
lub w okolicy: 
• Opisanie łanu pokrzyw w formie opisu agenta 

nieruchomości, skupiając się na łanie pokrzyw 
jako idealnym miejscu do złożenia jaj przez 
motyla.   

• Opisanie lokalizacji, siedliska, źródeł 
pożywienia i innych cech wyróżniających. 

• Przeanalizuj łańcuchy pokarmowe i warunki 
glebowe, aby wzbogacić prozę.  

 Jest to przykład szybkiego zadania, które uczniowie mogą wykonać w wolnej chwili po 
skończeniu pracy. 
• Jeśli uczniowie mają możliwość samodzielnego wyjścia na dwór, poproś ich, by 

wyszli na zewnątrz i przyjrzeli się drzewom, roślinom, a nawet chwastom, które mogą 
zobaczyć. 

• Jeśli nie jest łatwo i szybko wyjść na zewnątrz, niech wyjrzą przez okno lub popatrzą 
na rośliny rosnące w klasie. 

 
Wyzwaniem jest napisanie zdania z określonymi kryteriami, aby spełnić aktualne cele 
nauczania w zakresie interpunkcji, gramatyki i języka.  Na przykład: 
Napisz kilka zdań rzeczownikowych, z określnikiem, przymiotnikiem/ami i rzeczownikami 
inspirowanymi jakimikolwiek drzewami, roślinami lub chwastami, które możesz zobaczyć 
na terenie lub ulicy za oknem. 
- Widzę sterty brązowych, suchych, jesiennych liści 
- Widzę dojrzałe, majestatyczne drzewa kołyszące się delikatnie na wiosennym wietrze.    

Formalne pisanie listów i pisanie perswazyjne  Non-fiction instruktażowe pisanie i chronologia 

Język formalny - w celu rozwiązania problemu na terenie szkoły  Zrób zupę z pokrzywy i napisz przepis 

Cel: Po zapoznaniu się z konwencjami formalnego pisania listów (otwieracze zdań, 
przysłówki itp.) uczniowie piszą do dyrektora szkoły i zarządu z propozycjami rozwiązania 
problemu na terenie szkoły. 
 
Omówienie kwestii związanych z terenem szkoły. Propozycje tematów obejmują: 
• Tereny są ekologicznie jałowe, więc zaproponuj zasadzenie rodzimych drzew, w 

oparciu o badania zwiększające bioróżnorodność 
• Zbadać i wyjaśnić zastosowanie i znaczenie "chwastów" na terenie szkoły i poprosić, 

aby nie wszystkie chwasty były rutynowo usuwane przez pracowników zajmujących 
się utrzymaniem terenu. 

• Pomysły na poprawę stanu terenów szkolnych i dlaczego są one potrzebne. 
• Kroki potrzebne do założenia ogrodu dzikiej przyrody. 
• Każdy uczeń pisze odpowiedni list do dyrekcji szkoły. 

 Cel: Uczniowie piszą chronologiczne sprawozdanie lub przepis po doświadczeniu 
zbierania pokrzyw i robienia zupy (na otwartym ogniu, jeśli to możliwe). 
 
Dodatkowym atutem jest gotowanie na otwartym ogniu - przepis na zupę z pokrzyw 
można znaleźć na stronie Pappus Nettle Playful Springboards. 
 
Zaangażowanie uczniów we wszystkie aspekty zadania, od wybierania i zbierania 
pokrzyw po wszystkie umiejętności posługiwania się nożem związane z robieniem zupy, 
budowaniem ogniska i bezpieczeństwem przeciwpożarowym, poprawi jakość i bogactwo 
tekstów uczniów po tym wydarzeniu.  Jeśli będą mogli tylko obserwować, a nie 
uczestniczyć, powstanie inny rodzaj sprawozdania - być może bardziej przypominający 
artykuł prasowy lub wiadomości telewizyjne. 

 


