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Przewodniki po terenie szkoły - literatura i informatyka 

Pomysły na przewodniki po roślinach w Twoim otoczeniu. 
Cel: Napisanie przewodników informacyjnych do wykorzystania w całej szkole (które mogą zawierać wycieczki GPS) 
 
Ćwiczenie: 

Zacznij od zidentyfikowania kilku drzew i roślin na terenie szkoły lub w okolicy, aby stworzyć trasę z przewodnikiem.  Pomoc w identyfikacji roślin i drzew 
można uzyskać od lokalnych ekspertów wśród pracowników i społeczności szkolnej, a także z książek i przewodników internetowych.  Przewodnik może stać się 
spuścizną, z której będą mogły korzystać kolejne roczniki, tworząc w ten sposób kompleksowy przewodnik po roślinach i siedliskach znajdujących się na terenie 
szkoły. 
 

Karty informacyjne 
Przedyskutujcie rodzaje informacji, które mogą być zawarte na kartach - mogą to być historie, wiersze, obrazy i 
fakty ogrodnicze. 
- Arkusze identyfikacyjne roślin Pappus oraz arkusze informacyjne Woodland Trust's Nature Detectives będą 
bardzo pomocne w podjęciu decyzji, jakie informacje należy zamieścić. 

Zaprojektuj szablon dla kart, a gdy każda z nich zostanie ukończona, zalaminuj je i wybij dziurę w rogu, aby 
można je było połączyć.  Użyj ich jako kart podpowiedzi, aby oprowadzić członków rodziny lub gości po 
terenie.  Kopia karty informacyjnej każdej rośliny może być zawieszona na roślinie, aby inni mogli się nią cieszyć 
i uczyć, gdy będą przechodzić obok. 
 

Wycieczka z GPS 
Jako projekt TIK, sfotografuj i oznacz miejsca używając smartfonów lub tabletów i połącz je z zasobami 
internetowymi oraz kartami informacyjnymi opisanymi powyżej. 
 
"Ed Graffiti" 
Innym wariantem "wycieczki" jest użycie kredy do napisania  
nazwy wszelkich roślin, które zidentyfikujesz, które są w pobliżu  
asfaltowej lub betonowej ścieżki lub placu zabaw, lub po prostu 
oznaczyć je  
śmiało z wiszących tagów dla wszystkich, aby zobaczyć.  

 

Zasoby: 

• Pappus Arkusze identyfikacyjne roślin,  

• Karty do gry Trump 

• Inne przewodniki do identyfikacji roślin - 
książki / online 

 
 

 
 
 

Kryteria sukcesu 

• Potrafię korzystać z różnych tekstów, aby 
zebrać informacje na temat różnych roślin 

• Potrafię zaprezentować swoją pracę w 
sposób zrozumiały dla innych osób 
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