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GEOGRAFIA Odskocznie do nauki  
Światowe rozmieszczenie kluczowych roślin puchu 15  

Mapowanie terenów szkolnych  
według siedlisk 

Mapowanie rozmieszczenia roślin lokalnie 

 

Mapowanie terenu 
Cel: Uczniowie wykorzystują wtórne źródła informacji, na przykład arkusze identyfikacyjne roślin 
puchu i mapy internetowe, aby zastanowić się, dlaczego rośliny rosną w różnych miejscach na 
świecie. 
 
Materiały: 
• Arkusze identyfikacyjne roślin puchu dla kasztanowca, wierzby i maku 
• Mapy internetowe pokazane w hiperłączach poniżej 
 
Phytogeography or botanical geography is the branch of biogeography that is concerned with the 
geographic distribution of plant species and their influence on the Earth's surface.  The Pappus Plant 
ID sheets give information about the geographical distribution of plants and the environmental 
conditions they grow in. 

Fitogeografia lub geografia botaniczna to dział biogeografii zajmujący się geograficznym 
rozmieszczeniem gatunków roślin i ich wpływem na powierzchnię Ziemi.  Arkusze identyfikacyjne 
roślin Pappus zawierają informacje o geograficznym rozmieszczeniu roślin i warunkach 
środowiskowych, w jakich rosną. 

Porównaj te trzy rośliny i dane o ich rozmieszczeniu na mapach z hiperłączami - proszę uważnie 
kopiować linki, jeśli wpisujesz je do przeglądarki!   

• Kasztanowiec zwyczajny: Aesculus hippocastanum  
o https://www.gbif.org/species/3189815   

• Mak pospolity: Papaver rhoeas  
o https://www.gbif.org/species/2888443 

• Wierzba biała: Salix alba  
o https://www.gbif.org/species/5372513 

Więcej trampolin: 
• Trampoliny do nauki: kilka z nich zawiera ćwiczenia dotyczące rozpraszania nasion 
 
Kluczowe słownictwo:  
Strefy klimatyczne, biomy i pasy wegetacyjne 
 
Kryteria sukcesu 
ü Rozumiem i potrafię opisać, dlaczego roślina rośnie w danym miejscu 

Cel: Uczniowie szczegółowo mapują uzgodnione miejsce (najlepiej teren szkoły lub miejsce 
zamieszkania), jako materiał do przyszłych zajęć z geografii, matematyki i nauk ścisłych. 
 
Środki: 
Kompas, mapy i klucze OS, plan terenu szkoły (lub innego), arkusze identyfikacyjne roślin puchu 
 
Ćwiczenie: 
• Przekaż uczniom mapę bazową terenu lub miejsca nauki. Osoba odpowiedzialna za teren szkoły 

- konserwator lub kwestor - powinna mieć taką mapę. Być może trzeba będzie ją uprościć, aby 
uczniowie mogli z niej korzystać, można też nanieść na nią siatkę o boku 10m.   

• Uczniowie zaznaczają punkt północny i nanoszą kluczowe elementy na swoją mapę, używając 
symboli, które powinny być wyjaśnione w kluczu; mogą to być symbole z map OS lub symbole 
wymyślone przez każdego ucznia. Jeśli uczniowie używają własnych symboli, na koniec zadania 
można je porównać i przedyskutować, dlaczego istnieje potrzeba zachowania spójności 
symboli. 

• Wyznacz zadania dla innych uczniów/grup, by znaleźli kluczowe rośliny/drzewa/siedliska, 
używając wskazówek kompasu i/lub współrzędnych.  Uwaga: uczniowie muszą mieć gotowe 
odpowiedzi, aby inne grupy mogły zaznaczyć swoją pracę. 

• Uczniowie mogą porównać lokalizację szkoły z lokalizacją miejsca zamieszkania.  Jakie są 
podobieństwa i różnice w florze i faunie oraz cechach geograficznych, takich jak rzeki i 
wzgórza? 

 
Więcej trampolin: 
• Trampoliny do nauki geografii: Praca w terenie 
 
Kluczowe słownictwo:  
Punkty kompasu, plaża, klif, wybrzeże, las, wzgórze, góra, morze, ocean, rzeka, gleba, dolina, 
roślinność, pora roku i pogoda, siatka współrzędnych, kierunki, flora, fauna 
 
Kryteria sukcesu 
ü Potrafię wykorzystać badania terenowe i umiejętności obserwacyjne, by obserwować, mierzyć, 

zapisywać i prezentować ludzkie i fizyczne cechy miejsca oraz geografię mojej szkoły i innych 
miejsc. 

ü Potrafię opisać różnice w cechach fizycznych i ludzkich. 
ü Umiem posługiwać się wskazówkami kompasu 

 


