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WSTĘP

Projekt „Rzeki Karpackie – czysta Natura 2000” to kampania edukacyjna, która wynika z potrzeby 
ochrony przyrody dolin rzecznych. W Karpatach ochrona przyrody często koncentruje się na 
wyższych terenach, mało dostępnych, bardziej dzikich i cennych turystycznie. Tymczasem to często 
w dolinach, nad rzekami koncentruje się osadnictwo i zwykła aktywność mieszkańców. Niestety 
niejednokrotnie są to także najbardziej zanieczyszczone i przekształcone miejsca. Dla ochrony rzeki 
ważne jest prowadzenie działań wzdłuż całej jej doliny, a nawet w całej zlewni. Właśnie dlatego 
trzeba zwrócić uwagę społeczności całego regionu na temat zagrożeń ekosystemu rzek i sposobów 
ich ograniczenia. 

Jak edukować o karpackich rzekach mieszkańców Karpat? Czy można to zrobić w ramach zwykłej 
edukacji szkolnej? Eksperci od ochrony przyrody nieczęsto mają szansę szerzyć najbardziej aktualną 
wiedzę wśród miejscowych społeczności, w bezpośrednim kontakcie z nimi. Z kolei nauczyciele 
lokalnych szkół mogą potrzebować gotowych narzędzi metodycznych, inspiracji czy ugruntowania 
swojej wiedzy w niektórych aspektach. Dlatego autorki niniejszej książki postawiły sobie za cel 
opracowanie takich zajęć, które powiązałyby wymogi podstawy programowej przedmiotów 
przyrodniczych z tematyką ochrony ekosystemów i gatunków dolin rzecznych polskich Karpat. 

Książka ta zawiera gotowe scenariusze lekcji, które może wykorzystać nauczyciel przyrody, biologii 
czy geografii do edukacji w szkole podstawowej.  W podręczniku zostały poruszone tematy dotyczące 
ogólnie środowiska wodnego i funkcjonowania rzeki. Są też scenariusze na temat gatunków i siedlisk 
chronionych w sieci Natura 2000 typowych dla rzecznego ekosystemu, ale także innych zwierząt 
i roślin należących do ekosystemów doliny rzecznej. Uwzględniono również tematy dotyczące 
wpływu działalności człowieka na rzekę i organizmy ją zamieszkujące, jak i sposobów ochrony 
całego ekosystemu rzecznego. 

Do każdego z 14 tematów opracowano po dwa scenariusze lekcji – dla dwóch grup wiekowych: 
uczniów klas IV-VI oraz uczniów klas VII-VIII. 

Zaproponowano wiele metod aktywizujących uczniów, dzięki którym lepiej przyswoją odpowiednią 
dla nich wiedzę i umiejętności. Odniesienie wiedzy teoretycznej do lokalnej przyrody pomoże 
otworzyć uczniom oczy na cenną przyrodę, którą szczęśliwie wciąż mają w swoim otoczeniu. 
Poruszenie tematyki korzyści, które człowiek czerpie z przyrody, a także zagrożeń, które dla niej 
stwarza, jest niezwykle istotnym elementem edukacji. Ma to tym większe znaczenie w czasach,  
w których panuje przekonanie, że ludzie uniezależnili się od środowiska lub, że nic złego dla 
środowiska nie robią. Wydaje się, że młode pokolenie coraz bardziej interesuje się ochroną 
przyrody, ponieważ coraz lepiej zdaje sobie sprawę, iż od niego już niedługo zależeć będzie przyszły 
stan naszej planety. Oby ta książka pomogła nauczycielom wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów. 
Zachęcamy do skorzystania!

Justyna Stańczyk i Joanna D. Wójcik

Fotografie na okładce oraz stronie tytułowej: Głowacz białopłetwy - Ra Boe, wikimedia.org, Skójka gruboskorupowa - A. Mrkvicka, Kumak górski - M. Szczepanek
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SCENARIUSZE LEKCJI – I

Temat lekcji:  Zasoby i obieg wody w przyrodzie.
Autorka:  Joanna D. Wójcik

Wstęp teoretyczny

Nie bez powodu nazywamy Ziemię „Niebieską Planetą”. Większość jej powierzchni pokrywa woda w różnej postaci. 
Woda to podstawowa i najbardziej rozpowszechniona substancja na naszej planecie, od której zależy życie większości 
organizmów. Woda występuje w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym (lód) i gazowym (para wodna). Ogólne zasoby 
wody na Ziemi są stałe, ale to nie znaczy, że są nieskończone. Obecna na naszej planecie woda powstała ok. 3,5 mld lat temu. 
Zdecydowana większość – ponad 97% wody występującej na Ziemi to woda słona, zalegająca w oceanach. Woda słodka 
stanowi niepełne 3% całkowitych zasobów wody na Ziemi. Na sumę wody słodkiej składają się: woda powierzchniowa  
w rzekach, jeziorach, terenach podmokłych (bagna, torfowiska) – 0,3%, woda podziemna – ponad 30% oraz woda uwię-
ziona w śniegu, lodzie i lodowcach – 68,7%. Pozostały, niepełny 1% przypada na wilgoć (atmosferyczną, glebową) i wodę 
zawartą w organizmach żywych.

Na skutek wpływu Słońca, siły grawitacji i ruchu Ziemi woda cały czas przemieszcza się w obrębie naszej 
planety, nieustannie zmieniając swoje stany skupienia. Taki nieprzerwany obieg wody na Ziemi nazywamy cyklem 
hydrologicznym (Ryc. 1). Zachodzi on w obrębie tzw. dużego obiegu (globalnego) i małego (lokalnego). Do etapów 
globalnej cyrkulacji wody należą: parowanie (z powierzchni wód i lądów); kondensacja pary wodnej (w atmosferze); 
przemieszczanie się pary wodnej (na dużych wysokościach i na duże odległości); opad (w postaci deszczu, śniegu czy 
gradu); przesiąkanie (na lądach); spływ powierzchniowy, podpowierzchniowy i podziemny; spływ strumieni, rzek i wód 
gruntowych do jezior i mórz; ponowne parowanie (i cały cykl się powtarza). Obieg mały odbywa się na podobnej zasa-
dzie co obieg duży, tylko w skali lokalnej.

Parowanie napędzane jest energią promieniowania słonecznego. Woda nieustannie paruje z wszelkiego rodzaju 
powierzchni: oceanów, mórz, jezior, rzek, terenów podmokłych, gruntu, roślinności, a nawet z lodu (na drodze sublimacji, 
czyli z pominięciem fazy ciekłej). Parują również zwierzęta, w tym ludzie, ponieważ nasze ciała w 70% składają się właśnie  
z wody. W ciągu jednego upalnego dnia człowiek traci średnio ok. litra wody w efekcie pocenia się. Rośliny pobierające 
wodę z gruntu poprzez system korzeniowy, tracą ją w wyniku tzw. transpiracji. Woda płynie od korzeni przez łodygę 
lub pień do liści, skąd odparowuje. W ten sposób w szacie roślinnej Ziemi zachodzi ciągły ruch wody, dzięki któremu 
rośliny mogą podtrzymać proces fotosyntezy.

Głównym źródłem pary wodnej (tzw. wody atmosferycznej) są morza i oceany, które zajmują ok. 70% po-
wierzchni naszej planety. Para wodna unosi się wraz z ciepłym powietrzem do górnych warstw atmosfery, gdzie łączy 
się w chmury. Pod wpływem stopniowego ochładzania para wodna ulega kondensacji, czyli skraplaniu. Następnie 
spada w postaci opadów atmosferycznych wody słodkiej. Cyrkulacja powietrza przenosi wodę zgromadzoną w chmu-
rach nad lądy. Większość opadów (aż 80%) spada bezpośrednio do mórz i oceanów, a tylko 20% zasila kontynenty. Ilość 
opadów w danym miejscu zależy m.in. od odległości od wód otwartych oraz od wysokości nad poziomem morza.

Ryc. 1. Cykl hydrologiczny (źródło: Wikipedia).
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 Część wody trafiającej na ląd w postaci opadów wyparowuje z powrotem do atmosfery lub jest wychwy-
tywana przez rośliny i w wyniku transpiracji wraca do obiegu atmosferycznego. Jednak większość wód opadowych 
spływa w postaci odpływu powierzchniowego potokami i rzekami prosto do mórz i oceanów lub przesiąka, czyli 
infiltruje do gruntu, zasilając wody podziemne (gruntowe). Część wody przemieszcza się blisko powierzchni gruntu  
i szybko przedostaje się do rzek i strumieni, dając tzw. odpływ podpowierzchniowy (gruntowy). Część wody 
wnika w głębsze warstwy gruntu, gdzie może dotrzeć do strefy stale nasyconej wodą, tzw. strefy saturacji. Linię gra-
niczną między stale mokrą i suchszą warstwą gleby nazywamy zwierciadłem wody gruntowej. Głębokość, na której  
w danym miejscu znajduje się zwierciadło wody gruntowej, zależy od budowy geologicznej obszaru i warunków kli-
matycznych. Woda zawarta w glebie i w wodach gruntowych składa się na tzw. wody podziemne, będące również  
w ciągłym ruchu, nazywanym odpływem podziemnym. Jeśli zwierciadło wody znajduje się na zboczu wzgórza, bocz-
ny ruch wody może spowodować jej wypływanie na powierzchnię gleby. Tak powstaje źródło, a to właśnie z niego rodzi 
się rzeka. Jeśli zaś zwierciadło wód gruntowych jest nisko, zasilają one rzeki wzdłuż całego ich biegu. Znaczna część wód 
opadowych jest zatrzymywana (retencjonowana) na powierzchni lądów (w postaci śniegu, lodu, lodowców) i wyłączana 
z obiegu na krótszy lub dłuższy okres. 
 Niestety jako ludzie zaburzamy cyrkulację wody na naszej planecie w różnorodny sposób. Poprzez wycinkę 
lasów zmniejszamy transpirację; regulując rzeki, przyspieszamy odwadnianie terenu przyległego do koryta rzeki. Inten-
sywna zabudowa powierzchni gruntu również niekorzystnie wpływa na obieg wody, gdyż asfaltowe ulice, chodniki, par-
kingi powodują przyspieszony odpływ powierzchniowy prosto do kanalizacji, którą woda zanieczyszczona związkami 
ropopochodnymi odprowadzana jest do rzek. W ten sposób woda omija glebę znajdującą się pod terenami zabudowa-
nymi, a więc nie zasila wód gruntowych.
 Człowiek w coraz większym stopniu wpływa na naturalny obieg wody, nieuchronnie zmniejszając dostępność 
czystej wody słodkiej. Wpływamy na ubożenie zasobów wód podziemnych poprzez stałe zmniejszanie zasięgu terenów 
o właściwościach retencyjnych, a więc zdolnych do zatrzymywania wody. Nagminnie osuszane są tereny bagienne, 
torfowiska, podmokłe łąki i lasy. Odwadnia się tereny zabudowane i drogi, likwiduje drobne oczka wodne i zastoiska. 
W ten sposób ludzkość pozbawia się zapasów dostępnej wody pitnej. Szacuje się, że w przeciągu ostatnich 30 lat,  
z powierzchni Ziemi zniknęła prawie połowa mokradeł i bagien.
 Kolejnym powodem ubytku wód pitnych jest deforestacja (wylesianie). Naturalne lasy giną w zastraszającym 
tempie. Szacuje się, że codziennie z naszej planety znika las wielkości boiska do piłki nożnej. Zmniejszanie warstwy 
roślinności odpowiadającej za napędzanie cyklu hydrologicznego przez transpirację zaburza cyrkulację wody na Zie-
mi. Na obniżenie retencji znacząco wpływa też degradacja rzek oraz ich dolin. Tylko naturalne rzeki, nieuregulowane,  
z brzegami porośniętymi lasami łęgowymi i z rozległą, podmokłą strefą zalewową, zatrzymują znaczne ilości wody po 
deszczu, przyczyniając się do zasilania wód podziemnych. Rzeki uregulowane, wyprostowane i z umocnionymi brzegami 
funkcjonują tak samo, jak rowy odwadniające. Odprowadzają szybko słodką wodę do mórz, gdzie traci ona możliwość 
wykorzystania do czasu, kiedy po wielu latach powróci do obiegu i ponownie stanie się wodą słodką.
 Wskutek swojej działalności człowiek regularnie zanieczyszcza wody powierzchniowe, atmosferyczne, a nawet 
gruntowe. Zanieczyszczenia dostają się do pary wodnej ze spalin oraz dymu fabryk, gdzie tlenki azotu i siarki łączą się  
z kroplami wody, tworząc tzw. kwaśne deszcze. Deszcz wyłapuje z powietrza gazy i pyły, a spadając na grunt, prze-
chwytuje środki chemiczne używane w rolnictwie. Zanieczyszczenia dostają się też do wód wraz ze spływami z tere-
nów przemysłowych, rolnych i miejskich. Do rzek dostają się też ścieki, czyli woda wykorzystana w określonym celu, 
np. w przemyśle, rolnictwie lub w domu i zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia: chemiczne, fizyczne, biologiczne, 
a nawet radioaktywne. Takie zanieczyszczenia trzeba usunąć przed ponownym wprowadzeniem wody do środowiska.  
W wielu regionach Ziemi nieoczyszczone ścieki powodują ogromne skażenie wód, a przez to wyłączenie ich z użytko-
wania gospodarczego i społecznego.
 Skład chemiczny wody w rzece zależy od tego, jaką drogę musiała pokonać woda deszczowa, zanim trafiła 
do rzeki. Im dłużej woda przebywa w gruncie, tym więcej ma czasu na łączenie się z zawartymi w niej substancjami, 
również tymi toksycznymi. Zawartość minerałów w wodzie zależy też od rodzaju podłoża skalnego. Skały pochodzenia 
osadowego (organicznego) – jak wapienie, kreda lub pochodzenia eolicznego – jak lessy są bardziej porowate i łatwo 
przepuszczają wodę. Skały osadowe powstały na dnie prehistorycznego morza, gdzie gromadziły się skorupki i muszle 
pradawnych organizmów morskich. Na takich terenach woda będzie bardziej „twarda” z racji zawartości dużej ilości 
minerałów jak magnez czy wapń (w postaci węglanu wapnia – CaCO3).
 Zawartość minerałów będzie mniejsza na terenach, gdzie podłoże stanowią skały wulkaniczne, jak bazalt lub 
granit (powstałe z zastygłej lawy). Skały magmowe są zbyt twarde, a woda spływa po nich. Taka „miękka” woda, uboga 
w sole mineralne, nie pozostawi osadu kamienia na czajniku w trakcie gotowania. W wodzie twardej o wiele gorzej 
rozpuszczają się proszki do prania i mniej pieni się mydło, dlatego dodaje się do nich środki zmiękczające wodę. O ile 
dla ludzi twarda woda jest w pewny sposób kłopotliwa, dla zwierząt jest niezbędna. To właśnie z zawartych w wodzie 
minerałów rośliny i zwierzęta wodne budują swoje organizmy, w tym również muszle i szkielety wewnętrzne. Dlatego 
związki zmiękczające wodę są dla wodnych zwierząt bardzo szkodliwe.
 Kolejnym chemicznym wskaźnikiem jakości wody w rzece jest jej pH, czyli kwasowość lub zasadowość. Skala 
pH zawarta w granicach od 1 do 14 wyraża stężenie w wodzie jonu wodorowego. Im więcej jonów wodorowych  
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w wodzie, tym bardziej kwaśna woda (bliżej wartości 1). Im mniej jonów wodorowych, tym bardziej zasadowa woda 
(bliżej wartości 14). W samym środku owej skali znajduje się liczba 7, oznaczająca odczyn obojętny. Woda na terenach 
o podłożu wulkanicznym lub piaszczystym będzie bardziej kwaśna. Woda z terenów o podłożu zbudowanym ze skał 
osadowych będzie miała odczyn bardziej zasadowy. Zwierzęta i rośliny wodne nie tolerują odczynu kwaśnego. Dlatego 
kwaśne deszcze nie sprzyjają zwierzętom wodnym i organizmom glebowym. Są też organizmy nieznoszące zasadowego 
pH wody, np. wywłócznik, roślina wodna typowa dla torfianek. Zasadniczo pH wody nie powinno spadać poniżej 6–7 
pH ani wzrastać powyżej 8–9 pH. W innym wypadku mówimy o złym stanie chemicznym wody rzecznej.
 Skład chemiczny i czystość wody zależy od drogi przebytej przez wody opadowe, zanim dotrą do rzeki.  
To samo dotyczy czystości mórz i oceanów, która zależy też od czystości wody dostarczanej przez rzeki do nich 
uchodzące. To właśnie stąd biorą się zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego powodujące jego eutrofizację. Następuje 
gwałtowny rozrost sinic i glonów w wyniku nadmiernego użyźnienia wód morskich (tzw. zakwit). Z czasem namnożone 
organizmy obumierają. Bakterie odpowiedzialne za rozkład materii organicznej zużywają tlen. Powoduje to powsta-
wanie przy brzegu martwych stref wody, w której zawartość tlenu jest zbyt niska dla organizmów oddychających 
tlenem. Zjawisko to spotykane jest również w zbiornikach śródlądowych i rzekach.
 Zanieczyszczenia biogenne to wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia wzbogacające wody w sposób nad-
mierny w związki azotu i fosforu, powodujące eutrofizację. Ścieki komunalne zawierają zanieczyszczenia organiczne: 
odpady spożywcze, odchody ludzi i zwierząt. Niosą więc ze sobą ogromny ładunek biogenów: aminokwasów, lipidów 
i cukrów, stanowiących idealną pożywkę dla fitoplanktonu. Sytuację pogarszają spływające z pól wody zanieczyszczone 
nawozami sztucznymi, czy ścieki przemysłowe wzbogacone związkami chemicznymi.
 Oczywiście ekosystemy wodne mają zdolność do samooczyszczania, jednak zdolność ta ma swoje granice. 
Gdy zostaje zaburzona, przestaje działać. W procesie samooczyszczania się wód część zanieczyszczeń osadza się na 
dnie, gdzie mikroorganizmy (bakterie, sinice, glony) przekształcają substancje organiczne na związki proste i nieorganicz-
ne, dokonując biochemicznego oczyszczenia wody. Proces ten wykorzystywany jest w ekologicznych oczyszczalniach 
ścieków. Jednak możliwości mikroorganizmów są ograniczone. Wody mogą ulegać samooczyszczeniu jedynie, gdy na 
1 kroplę ścieków przypada 50 kropel czystej wody. Przekroczenie tego stosunku powoduje zatrucie mikroorganizmów 
przeprowadzających rozkład związków organicznych w ściekach.
 Warunkiem skutecznego samooczyszczania się rzeki jest jej naturalny charakter. Im bardziej uregulowana 
rzeka, tym mniejsze ma możliwości samooczyszczania. Istotna jest też budowa oczyszczalni ścieków bytowych i prze-
mysłowych. Ważne jest też wdrożenie dobrych praktyk w rolnictwie w kwestii używania nawozów i środków ochrony 
roślin. Należy pamiętać też o dobrych praktykach w życiu codziennym, ograniczając zużycie proszków do prania, de-
tergentów oraz innych środków czyszczących, farb, rozpuszczalników itp.
 Teren, z którego spływają strumienie i dopływy wpadające do danej rzeki, nazywamy dorzeczem (zlewnią).  
Od sposobu zagospodarowania dorzecza zależy bezpośrednio czystość wody w rzece. Im więcej pól i mniej lasów, 
tym więcej materiału ziemnego i nawozów sztucznych dotrze do rzeki po deszczu. Im więcej przemysłu w dorzeczu, 
wsi i miast, tym więcej ścieków przemysłowych i bytowych trafi do rzeki. Użytki rolne pokrywają ok. 60% powierzchni 
Polski, mają więc ogromny wpływ na stan wód w naszych rzekach. Lasy zajmujące ok. 28% powierzchni naszego kraju 
również nie pozostają bez wpływu na czystość rzek. Wszędzie tam, gdzie stosuje się chemiczne zwalczanie szkodników 
poprzez opryski lasu, będą one generowały zanieczyszczenie wód. Nieużytki wyłączone z produkcji rolnej lub leśnej 
stanowią ok. 12% powierzchni gruntów w Polsce (w tym drogi i tereny zabudowane ok. 7%).
 Ludzie jako źródło wody pitnej wykorzystują wodę słodką pochodzącą z wód powierzchniowych i podziem-
nych, która stanowi zaledwie 1% całkowitych zasobów wody na Ziemi. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 
2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Zasoby wody pitnej są w większym stopniu zużywane 
i zanieczyszczane, niż mają szansę się odtworzyć. Ze względu na położenie geograficzne, klimat, ukształtowanie terenu, 
sumę opadów oraz zmiany powodowane przez gospodarkę człowieka Polska jest zagrożona deficytem wody pitnej. 
Biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby ludzi na Ziemi i pogarszający się stan środowiska, tj. wzrost zanieczyszczeń, 
zaburzenie cyklu hydrologicznego, ocieplanie klimatu, przyszłość jawi się w ciemnych barwach, jeśli nasze podejście do 
ochrony środowiska szybko się nie zmieni. Oszacowano, że codziennie do światowych zasobów wody pitnej trafiają  
2 mln ton zanieczyszczeń, a niemal połowa największych rzek na naszej planecie jest silnie zanieczyszczona lub zagro-
żona wyschnięciem. W ciągu jednego pokolenia grozi nam niedobór czystej wody na świecie.
 Niestety nie potrafimy docenić roli rzek i wody w naszym życiu. Tak długo, jak woda leje się z naszych kranów, 
nie zrozumiemy, jak wiele wody marnuje się w naszych domach. Szacuje się, że straty wody z powodu takich nieszczel-
ności jak cieknąca spłuczka, kapiący kran czy nieszczelny system wodociągowy przekraczają 40% całkowitej dostawy 
wody do mieszkań czy zakładów usługowych i przemysłowych. Oszczędzanie wody w naszych domach wpływa nie 
tylko na zasoby wodne naszego kraju, ale ma ogromne znaczenie globalne. Zmniejszenie zużycia wody spowoduje 
spadek emisji gazów cieplarnianych, powstających w związku z wytwarzaniem energii potrzebnej do oczyszczania 
 i pompowania wody. Dlatego oszczędzając wodę, oszczędzamy też energię, a tym samym chronimy klimat.
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA
 
Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI 
• opisuje przebieg cyklu hydrologicznego
• wskazuje przyczyny zaburzenia cyklu hydrologicznego
• podaje przykłady zanieczyszczania wód

UMIEJĘTNOŚCI

• analizuje podstawowe parametry wody
• dostrzega związki między sposobem wykorzystania wody w życiu 

codziennym a ubytkiem zasobów wody pitnej
• potrafi wskazać sposoby oszczędzania wody

POSTAWY

• ma świadomość negatywnego wpływu działalności człowieka na 
środowisko (jakość wód)

• wyraża gotowość modyfikacji swoich zachowań, aby zwiększyć 
oszczędność wody we własnym otoczeniu i zmniejszyć jej 
zanieczyszczenie

Odniesienie do podstawy programowej 

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

I. Wiedza: pkt 1. 
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy  
w praktyce: pkt 2, 7. 
III. Kształtowanie postaw – 
wychowanie: pkt 1, 7.

I. Sposoby poznawania przyrody: pkt 2), 
3), 4). 
VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej 
okolicy: pkt 12). 
VII. Środowisko antropogeniczne 
i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:  
pkt 3).
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Zakres treści 
A. Przebieg cyklu hydrologicznego.
B. Zanieczyszczenie wody i jego źródła.
C. Deficyt wody na świecie.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: pogadanka, film, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenie produkcyjne

Środki dydaktyczne 
• doniczki z roślinami i z ziemią (bez roślin), białe miski, opcjonalnie dwa trójnogi laboratoryjne
• przygotowanie filtru do wody: przeźroczysta butelka plastikowa, ręcznik papierowy, węgiel 

drzewny (do kupienia w supermarkecie, na stacji benzynowej lub zebrany z ogniska), piasek, 
żwir rzeczny, słoik lub szklanka 

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel przygotowuje niezbędne materiały, które będą używane w czasie zajęć, w liczbie wystar-
czającej dla każdej grupy dzieci.

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel przeprowadza pogadankę z dziećmi na temat cyklu hydrologicznego i zasobów wody 
na świecie. Najlepiej zadając dzieciom podchwytliwe pytania nakierowywać je na właściwe odpo-
wiedzi. Przykładowe pytania: Czego jest więcej na Ziemi: wody czy lądów? Więcej jest wody słonej 
czy słodkiej? Do czego zużywamy wodę słodką? Co dzieje się ze zużytą wodą? Następnie należy 
podzielić dzieci na kilkuosobowe grupy, w których będą wykonywały zadania. Do zapoznania dzieci 
z tematem lekcji można posiłkować się wymienionymi w netografii filmami edukacyjnymi, co pod-
niesie atrakcyjność pogadanki.

3. Faza realizacyjna (30 minut)

3.1. Doświadczenie prezentujące skutki deforestacji. Każda grupa dzieci dostaje dwie donicz-
ki: jedna z dowolną rośliną, druga wypełniona tylko ziemią (obie o tej samej lub zbliżonej objętości). 
Stawiamy obie doniczki w oddzielnych miskach (miski białe lub jasne). Każdą doniczkę podlewamy 
taką samą ilością wody i patrzymy, jaka woda wypływa do miski przez dziurkę w dnie donicz-
ki. Oczekiwany efekt: z doniczki, w której posadzona jest roślina, wypłynie woda przeźroczysta.  
Z doniczki bez rośliny wypłucze się ziemia. Można też przeprowadzić jedną pokazową prezenta-
cję tego doświadczenia dla całej klasy, stawiając doniczki w miskach na jakimś podwyższeniu, np. 
trójnogach pożyczonych z pracowni chemicznej, aby każde dziecko dobrze widziało. Celem jest 
uzyskanie efektu podobnego jak w filmach: https://www.youtube.com/watch?v=lYFQIc9Gths lub 
https://www.youtube.com/watch?v=im4HVXMGI68.

3.2. Jak samodzielnie zrobić filtr do wody? Należy przygotować czysty żwir, piasek oraz węgiel 
drzewny, szmatkę lub kawałek ręcznika papierowego i plastikową butelkę po wodzie z odciętym 
denkiem. W środku butelki odwróconej do góry nogami (w szyjce) umieszczamy poskładany 

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: Zasoby i obieg wody w prZyrodZie.
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ręcznik, na nim pognieciony drobno węgiel drzewny, na węgiel dajemy piasek, a na piasek warstwę 
żwiru. Tak przygotowaną butelkę stawiamy szyjką w dół do słoika lub szklanki i przelewamy przez 
nią „ziemistą” wodę pozyskaną w ćwiczeniu 3.1. Wcześniej roztwór wody i ziemi należy wstrząsnąć.  
Jeśli jest w niej niewiele zanieczyszczeń, można wodę dodatkowo zabarwić, np. ciemną farbką  
plakatową. Przecedzamy wodę przez skonstruowany filtr. Należy uświadomić uczniom, że tak 
przefiltrowaną wodę (np. w czasie biwaku w terenie) należałoby zagotować przed wypiciem. 
Można też zakupić tabletki do uzdatniania wody w sklepie ogrodniczym i pokazać ich działanie 
w przeźroczystym pojemniku. Przykładowy film pomocniczy: https://www.youtube.com/
watch?v=tODmZ3zUf0k.

4. Faza podsumowująca (5 minut)

Nauczyciel wysuwa podsumowujące wnioski. Doświadczenie 3.1. uświadamia potrzebę zalesiania 
gruntów, szczególnie wzdłuż rzeki, czyli pokazuje, jak bardzo potrzebne są lasy łęgowe, aby do 
wody nie spływała ziemia z terenów rolniczych (rola lasów w ograniczaniu erozji). Należy 
uświadomić dzieciom, że razem z ziemią spłukiwane są nawozy sztuczne i chemikalia używane  
w rolnictwie, zanieczyszczające rzeki. Roślinność nabrzeżna stanowi zaś naturalny filtr wyłapujący 
te zanieczyszczenia. 

W doświadczeniu 3.2. nauczyciel tłumaczy działanie każdej z warstw (węgiel zatrzymuje 
zanieczyszczenia chemiczne, piasek zanieczyszczenia mikroskopowe, żwir – makroskopowe). Tak 
właśnie działa warstwa gleby i rumoszu skalnego – oczyszcza wodę deszczową. Jednak jeśli gleba 
jest zanieczyszczona, zniszczona (np. utraciła jedną z warstw) lub pozbawiona roślinności, wtedy 
zanieczyszczona woda spłynie do rzeki, która ulegnie skażeniu.

Na zakończenie nauczyciel rozdaje uczniom kartę zadania domowego i tłumaczy sposób jego 
wykonania.

Uwagi o realizacji 
Zadanie 3.1. i 3.2. można wykonać jako pokazowe dla całej klasy, ale ciekawiej dla dzieci będzie, jeśli 
każda grupa wykona doświadczenia samodzielnie. Zadanie domowe – nauczyciel analizuje wspólnie 
z całą klasą dokonane przez uczniów wybory, wskazując czy są właściwe.

Załącznik do lekcji
Załącznik I.1 – Karta zadania domowego

Praca domowa
Jak zmniejszyć zanieczyszczenie i zużycie wody w swoim domu? Odpowiedz na zadania wymienione  
w karcie zadania domowego (Załącznik I.1).

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: Zasoby i obieg wody w prZyrodZie.
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASY VII–VIII 
– BIOLOGIA/GEOGRAFIA/CHEMIA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI 

• opisuje przebieg cyklu hydrologicznego
• wskazuje przyczyny zaburzenia cyklu hydrologicznego
• podaje przykłady zanieczyszczania wód oraz ich źródła
• omawia przyczyny deficytu wody na Ziemi

UMIEJĘTNOŚCI

• dostrzega związki między sposobem wykorzystania wody w życiu 
codziennym a zanieczyszczeniem wody

• wskazuje przyczyny powodujące ubytek zasobów wody pitnej
• potrafi wskazać sposoby oszczędzania wody
• rozumie wpływ człowieka na zmiany klimatu poprzez zaburzenie cyklu 

hydrologicznego

POSTAWY

• ma świadomość negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko
• wyraża gotowość modyfikacji swoich zachowań
• podejmuje działania, aby zwiększyć oszczędność wody we własnym otoczeniu 

i zmniejszyć jej zanieczyszczenie

Odniesienie do podstawy programowej 

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 2), 3).
IV. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów biologicznych: pkt 1), 2).
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 3).

VII. Ekologia i ochrona środowiska:  
pkt 9).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 3), 4).

GEOGRAFIA

I. Wiedza geograficzna: pkt 4, 6.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 6.
III. Kształtowanie postaw: pkt 3. 

IX. Środowisko przyrodnicze Polski  
na tle Europy (...): pkt 14), 16).
XIII. „Mała ojczyzna”: obszar, środowisko
geograficzne, atrakcyjność, tożsamość: 
pkt 4).

CHEMIA
II. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów: pkt 2), 3).

I. Substancje i ich właściwości: pkt 2),  
3), 4).
VI. Wodorotlenki i kwasy: pkt 6), 8).

Zakres treści 
A. Przebieg cyklu hydrologicznego.
B. Zanieczyszczenie wody i jego źródła.
C. Rodzaje zanieczyszczeń.
D. Deficyt wody na świecie.
E. Gospodarne użytkowanie wody w życiu codziennym.

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: pogadanka, film, zadania problemowe, zadania matematyczne

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: Zasoby i obieg wody w prZyrodZie.



12

Środki dydaktyczne 
• karta pracy grupowej (Załącznik I.2)
• karta pracy domowej (Załącznik I.3)
• woda z rzeki, woda z kranu, woda mineralna (bogata w minerały)
• filtr (np. typu Brita – jeden na klasę)
• żwir granitowy (lub inny), kreda tablicowa biała, sitka plastikowe, pojemniki plastikowe lub 

szklane
• etykiety różnych wód mineralnych i źródlanych
• badanie jakości wody: testy USTM – prosty w użyciu i tani zestaw do badania jakości wody 

(twardość, pH, chlorki itp.), do kupienia w sklepach ogrodniczych, marketach budowlanych oraz 
dobrych sklepach hydraulicznych 

• testy na zawartość azotanów – dostępne w sklepach zoologicznych zajmujących się akwarystyką 
(powszechnie używane do badania jakości wody w akwarium) 

• czyste pojemniczki, np. plastikowe, mogą być potrzebne też strzykawki (w zależności od testu)
• etykiety lub puste opakowania różnych środków chemicznych używanych w domostwach (płyn 

do naczyń, proszek do prania, płyn do płukania odzieży, płyn do prania, mleczko do czyszczenia, 
środek do usuwania kamienia, środek do WC, udrażniasz do rur, szampon, mydło, odżywka do 
włosów, farba do włosów, płyn do dezynfekcji, pasta do butów, pasta do zębów, dezodorant, 
perfumy itp.): nauczyciel zbiera etykiety odpowiednio wcześniej lub prosi rodziców, aby przynieśli 
zużyte i wypłukane opakowania na wywiadówkę (lub do szkoły, np. kiedy odbierają dziecko) 

• lupy – mogą być potrzebne do odczytania informacji na etykietach środków czystości
• łyżki, łyżeczki, pojemniki (najlepiej laboratoryjne) do odmierzania objętości, litrowa butelka 
• waga łazienkowa (opcjonalnie)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel przygotowuje niezbędne materiały, które będą używane w czasie zajęć (lub z wyprze-
dzeniem zleca uczniom przyniesienie materiałów na lekcję). Należy też zapoznać się z filmami, które 
będą prezentowane na lekcji. Najlepiej wypróbować działanie testów wcześniej na wodzie pobranej 
z różnych miejsc i zgodnie z instrukcją przygotować niezbędne elementy dla każdej grupy uczniów 
(pojemniki, strzykawki – w zależności od testu). Należy przygotować tyle kompletów materiałów, 
aby każda grupa miała pełny zestaw potrzebny do wykonania wszystkich ćwiczeń.

2. Faza wprowadzająca (20 minut)

W czasie trwania pierwszej godziny lekcyjnej zajęć nauczyciel przeprowadza pogadankę z mło-
dzieżą, na temat cyklu hydrologicznego i zasobów wody na świecie. Najlepiej, zadając uczniom 
podchwytliwe pytania nakierowywać ich na właściwe odpowiedzi. Do zapoznania uczniów z tema-
tem lekcji można posiłkować się wymienionymi w netografii filmami edukacyjnymi, co podniesie 
atrakcyjność pogadanki. Następnie należy podzielić uczniów na kilkuosobowe grupy, w których 
będą wykonywali zadania. 

3. Faza realizacyjna (60 minut)

3.1. Najpierw uczniowie badają zapach i barwę wody kranowej, mineralnej i rzecznej wpisując 
obserwacje do formularza. Można określić zapach wody w skali 0–5 (0 – brak zapachu, 1 – bardzo 
słaby zapach, 2 – średni, 3 – wyraźny, 4 – silny, 5 – odurzający). Rozróżnia się trzy rodzaje zapachu 
wody: 1 – roślinny (naturalny): siana, ziemi, torfu, mchu, kwiatów, traw; 2 – gnilny (zanieczyszczenie 
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ściekami): pleśni, siarkowodoru (zgniłe jaja), fekaliów, stęchlizny; 3 – specyficzny (zanieczyszczenie 
chemiczne): chloru, fenolu, nafty, acetonu, smoły. Woda do spożycia nie powinna mieć żadnego za-
pachu. Aby zbadać zapach, należy nalać wodę do słoika i nawiewając zapach dłonią w kierunku nosa, 
określić jakość woni i jej intensywność. Woda wysokiej jakości powinna być bezbarwna. Zmianę 
koloru wody mogą powodować składniki organiczne, np. żywe organizmy planktonowe (kolor zie-
lony), humus lub martwe szczątki roślinne (barwa żółta, pomarańczowa, brunatna, rdzawa, brązowa, 
czasami czarna). Nadmiar żelaza lub manganu może zabarwić wodę na żółto lub brązowo, obecność 
siarki powoduje barwę niebieską, a siarkowodoru – szmaragdową.

3.2. Twardość wody. Wytłumaczyć różnice między przemieszczaniem się wody w gruncie oraz 
wynikające z tego różnice w składzie mineralnym między wodą twardą a miękką. Można wesprzeć 
się rysunkiem przekroju gruntu. Nauczyciel rozdaje grupom papierki wskaźnikowe do pomiaru 
twardości wody, tłumacząc ich obsługę i odczytywanie wyników. Uczniowie mierzą twardość wody 
kranowej, a potem twardość wody przecedzonej przez filtr (np. typu Brita). Woda przefiltrowana 
powinna być bardziej miękka. Następnie przefiltrowaną wodą uczniowie polewają granitowe kamy-
ki (żwir z rzeki) położone na sitku plastikowym, umieszczonym nad pojemnikiem. Ponownie mierzą 
twardość (woda powinna być nadal miękka). Po czym tę samą wodę trzeba przepuścić przez kredę 
położoną na sitku nad drugim pojemnikiem i ponownie zmierzyć jej twardość (powinna być twar-
da). Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na wchłanialność wody przez porowatą kredę, w porówna-
niu do twardej skały wulkanicznej (żwiru). Na koniec uczniowie mierzą twardość wody mineralnej 
i wody rzecznej. Twardość wody: ile jest węglanu wapnia w mg na litr wody: 0–50 – woda miękka, 
51–100 – woda umiarkowanie miękka, 101–150 – lekko twarda, 151–200 – umiarkowanie twarda, 
201– 300 – twarda, powyżej 300 – bardzo twarda. Nauczyciel omawia wyniki z uczniami.

Jeśli woda w kranie w klasie nie jest zbyt twarda, można użyć wody mineralnej w doświadczeniu.

Zapoznaj się z instrukcją na opakowaniu papierków wskaźnikowych i przekaż ją uczniom 
w sposób zrozumiały. Każda grupa powinna pracować z oddzielnym opakowaniem testów, aby 
móc odczytywać wyniki z opakowania (instrukcji).

3.3. Wody mineralne. Nauczyciel rozdaje uczniom etykiety z różnych wód mineralnych (ewen-
tualnie uczniowie mogą przynieść na zajęcia etykiety zebrane samodzielnie w domu). Za wodę mine-
ralną uznaje się taką, która w litrze zawiera minimum 1000 mg substancji mineralnych łącznie. Ucznio-
wie porównują w grupach skład wypisany na etykietach, przepisując do formularza skład etykiet  
i opisując, czym się różnią. Każda grupa porównuje dwie etykiety ze sobą. Można porównać skład 
wody mocno zmineralizowanej i słabo zmineralizowanej lub wodę mineralną do wody źródlanej. 
Nauczyciel omawia wyniki wspólnie z uczniami.

3.4. Odczyn pH wody. Nauczyciel tłumaczy w prosty sposób, co to jest pH; następnie pokazu-
je, jak wykonać pomiar pH wody i odczytać wynik. Nauczyciel rozdaje grupom 3 paski wskaźnikowe 
do pomiaru pH. Uczniowie wykonują pomiar pH wody kranowej, wody mineralnej (lub tej prze-
puszczonej przez kredę) oraz wody z rzeki. Skala pH zawarta w granicach od 1 do 14. Kwaśna woda 
– bliżej wartości 1 na skali. Zasadowa woda – bliżej wartości 14. Odczyn obojętny (ani kwaśny, 
ani zasadowy) – 7. Woda rzeczna jest dobra, jeśli ma pH w granicach 6,5–8,5. Nauczyciel tłumaczy 
otrzymane wyniki i omawia zanieczyszczenie wód, np. przez kwaśne deszcze.

3.5. Zanieczyszczenie azotanami. Podobnie do zadań powyżej nauczyciel rozdaje papierki 
wskaźnikowe do pomiaru zanieczyszczenia wody azotanami oraz tłumaczy, jak odczytać wyniki. 
Uczniowie mierzą obecność azotanów w wodzie kranowej, mineralnej, rzecznej. Do 50 mg/l wody 
– jakość wody dobra; powyżej 50 mg/l – jakość wody zła; powyżej 100 mg/l – jakość wody niedo-
puszczalna, silnie zanieczyszczona. Nauczyciel omawia wyniki pod kątem zanieczyszczenia wody 
przez przenawożenie gruntów rolnych.
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 3.6. Zanieczyszczenie chlorem. Nauczyciel rozdaje papierki wskaźnikowe do pomiaru zanie-
czyszczenia wody chlorem oraz tłumaczy, jak odczytać wyniki. Uczniowie mierzą obecność chloru  
w wodzie kranowej, mineralnej, rzecznej. Podwyższona zawartość związków chloru w wodzie 
rzecznej może wynikać z zanieczyszczenia rzeki ściekami z zakładów przemysłowych i kanalizacji. 
Zanieczyszczenie ściekami jest szkodliwe dla organizmów zamieszkujących rzekę. Do 0,2 mg/l – 
woda bardzo dobra; zawartość 0,2–0,3 mg/l – woda średnia; zawartość chloru powyżej 0,4 mg/l 
– woda zanieczyszczona. Skażenie chlorem może wynikać z przedawkowania środków dezynfek-
cyjnych w wodzie.
 3.7. Zanieczyszczenie fosforanami. Nauczyciel rozdaje papierki wskaźnikowe do pomiaru 
zanieczyszczenia wody fosforanami oraz tłumaczy, jak odczytać wyniki. Uczniowie mierzą obecność 
związków fosforu w wodzie kranowej, mineralnej, rzecznej. Podwyższona zawartość fosforanów  
w wodzie rzecznej może wynikać z zanieczyszczenia rzeki środkami piorącymi, pochodzącymi np.  
z szamba/kanalizacji bytowej. Zanieczyszczenie fosforanami jest szkodliwe dla organizmów zamiesz-
kujących rzekę. Do 0,5 mg/l – woda bardzo dobra; zawartość 0,5–1 mg/l – woda średniej jakości; 
zawartość powyżej 1 mg/l – woda zanieczyszczona (w której dojdzie do eutrofizacji).

Na rynku dostępne są różne testy do badania wody, w postaci papierków wskaźnikowych lub 
bardziej skomplikowane testy z odczynnikami. Wybór najwłaściwszych testów do niniejszych 
zajęć zależy od nauczyciela. Zróżnicowanie testów może zaciekawić uczniów.

 3.8. Każdej grupie nauczyciel rozdaje 3 różne opakowania po chemikaliach (puste i najlepiej 
wypłukane lub tylko etykiety). Zadaniem uczniów jest przeczytanie etykiety i określenie, czy prepa-
rat jest ekologiczny. Ekologiczne środki czystości to takie, które: nie zawierają fosforanów, ulegają 
biodegradacji (rozkładowi), zawierają rozpuszczalniki naturalne, nie zawierają zbędnych środków 
zapachowych; których wpływ na środowisko został zbadany przez instytucje państwowe (lub nieza-
leżne od producenta); których opakowanie nadaje się do przetworzenia (recycling) lub ponownego 
napełnienia.

Można też rozdać każdej grupie opakowania po środkach czystości różnego typu lub przynieść 
opakowania po całkiem innej grupie środków (kremy, pasty do zębów, farby do włosów, 
dezodoranty itp.). Wszystko zależy od inwencji nauczyciela lub dostępności pustych opakowań.

 3.9. Na butelkach po środkach niebezpiecznych uczniowie odszukują ostrzegające oznacze-
nia. Nauczyciel omawia wspólnie z uczniami skutki zetknięcia się ze środkami niebezpiecznymi oraz 
sposoby reagowania i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach dostania się do oka, gardła czy rany. 
 3.10. Młodzież odczytuje sposób używania środków chemicznych, aby nauczyć się właści-
wego dawkowania (ile proszku/płynu należy dodać do wody, żeby uzyskać oczekiwany efekt). Na-
uczyciel tłumaczy, że ludzie sypią zbyt dużo proszku do prania i nie rozcieńczają płynów do naczyń, 
nieświadomie zwiększając zanieczyszczenie wody. Uczniowie odmierzają objętości wskazane w in-
strukcji, sprawdzając, że do 1 l wody wystarczy 1 łyżeczka płynu do naczyń. Podobnie sprawdzają, 
ile naprawdę proszku potrzebne jest do wyprania konkretnej liczby ubrań (można zważyć swetry/
kurtki na domowej wadze, aby unaocznić, na ile elementów odzieży ile proszku potrzeba). Okaże się,  
że o wiele mniej, niż by się wydawało. 

Do odmierzania objętości można użyć prawdziwych środków czystości (pod kontrolą 
nauczyciela) albo czystej wody – do odmierzania płynów (ew. zaparzonej wcześniej herbaty) 
i np. mąki jako substytutu proszku. Czystej wody z zajęć nie wylewamy do zlewu, można nią 
podlać kwiatki, pod warunkiem że jest bezwzględnie czysta (może zawierać mąkę lub herbatę).

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: Zasoby i obieg wody w prZyrodZie.



15

4. Faza podsumowująca (10 minut)

Na koniec nauczyciel razem z uczniami podsumowuje zdobytą wiedzę na temat źródeł zanieczysz-
czeń wody oraz ich oddziaływania na ekosystem. Dla ryb oraz innych organizmów żyjących w rze-
ce (owady, raki, małże, ślimaki, pijawki i in.) czy choćby dla tych, które przychodzą do rzeki, aby się 
napić (sarny, dziki, lisy i in.) lub w niej żerują i pływają (ptaki, ssaki: wydra, bóbr), warunki panujące  
w rzece mają ogromne znaczenie. Na jakość wody składa się: przejrzystość wody (ważna ze 
względu na możliwość prowadzenia fotosyntezy przez rośliny), zawartość tlenu (istotna do od-
dychania pod wodą), zawartość minerałów (twardość wody – budowa szkieletów), odczyn pH 
wody, temperatura wody, obecność zanieczyszczeń (azotanów, związków chloru i fosforu) i wiele 
innych. 
 Najprawdopodobniej wyniki badania wody rzecznej będą wskazywały na jej zanieczyszczenie.  
Niech uczniowie odpowiedzą na pytania: Kto jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie rzeki?  
Zanieczyszczenia spotykane w rzece są efektem naszych codziennych czynności i wyborów (jakich 
środków do mycia naczyń używamy, jakich proszków, co wyrzucamy do sedesu, ile nawozów używa-
my na polach, czy myjemy auto nad rzeką, czy wylewamy ścieki do rzeki itp.). Kto jest właścicielem 
rzek? Czy właściciel terenu, przez który przepływa rzeka, czy właściciele działek, do których rzeka 
dochodzi? Wszystkie rzeki w Polsce są własnością państwową – rzeka należy do nas wszystkich i do 
każdego z osobna, dlatego wszyscy powinniśmy dbać o stan wód płynących w rzekach. Jeśli widzimy, 
że ktoś zanieczyszcza rzekę (z kanału odprowadzającego płyną do rzeki nieoczyszczone ścieki, wy-
lewa ścieki z beczkowozu, wyrzuca śmieci), bezwzględnie trzeba zadzwonić na Policję (sprawdzić, 
czy uczniowie pamiętają telefon alarmowy 112 lub na Policję 997). 

Uwagi o realizacji 
Celem zajęć jest m.in. zwrócenie uwagi na to, aby młodzież w przyszłości jako dorosłe osoby ku-
powała tylko środki bezpieczne, najmniej toksyczne, biodegradowalne, nietestowane na zwierzę-
tach itp. Ważne też, aby już teraz młodzież nauczyła się właściwego stosowania środków czystości. 
Środki chemiczne są najtrudniejsze do usunięcia z wody, a więc i oczyszczenie ścieków jest bardzo 
kosztowne i energochłonne. Czytanie instrukcji i właściwe dawkowanie środków chemicznych jest 
niezbędne w ochronie zasobów wodnych. 

Załączniki do lekcji 
Załącznik I.2 – Karta pracy grupowej
Załącznik I.3 – Karty pracy domowej

Praca domowa
Jako źródło wody pitnej ludzie wykorzystują słodką wodę pochodzącą z wód powierzchniowych  
i podziemnych, która stanowi zaledwie 1% całkowitych zasobów wody na Ziemi. W związku z tym 
woda słodka jest towarem deficytowym i dlatego należy ją szanować. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają w ogóle dostępu do czystej wody pitnej, co roku 
ponad milion dzieci umiera na choroby wywołane spożyciem zanieczyszczonej wody. Przeciętny 
Europejczyk zużywa dziennie średnio 500–600 l wody, a Polak 150–190 l. Mieszkaniec Afryki ma 
do dyspozycji jedynie 47 l wody dziennie, a najbiedniejsi mieszkańcy krajów rozwijających się tylko 
5–10 l dziennie (u nas 10 l wody schodzi na jednorazowe spłukanie toalety). Jednym ze sposobów 
ochrony wody jest jej oszczędne zużywanie. Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od wody w życiu co-
dziennym? Czy oszczędzanie wody jest możliwe i czy się opłaca? Wypełnij kartę zadania domowego 
(Załącznik I.3) zgodnie z instrukcją.
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY

Załącznik I.1     

 KARTA ZADANIA DOMOWEGO

Zadanie 1. Toaleta to nie śmietnik. Na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych 
różnych zakładów wodociągów i kanalizacji (instytucji zajmujących się gospodarowaniem ściekami) 
zrób listę odpadów, które nie powinny trafić do toalety. Następnie podziel te odpady na grupy ze 
względu na szkody, jakie powodują one w kanalizacji. Na końcu podaj rozwiązania, jak pozbyć się 
odpadów z Twojej listy, inaczej niż poprzez spuszczenie ich w toalecie. 
Przykładowe strony do wykorzystania: 
http://wikkrzeszowice.pl/czego-nie-nalezy-wrzucac-do-kanalizacji/
http://www.gzwik-bochnia.pl/kanalizacja-to-nie-smietnik-2
http://www.nanowosmieci.pl/czego-nie-wolno-wrzucac-do-toalety/

Zadanie 2. Jako źródło wody pitnej ludzie wykorzystują słodką wodę pochodzącą z wód powierzch-
niowych i podziemnych, która stanowi zaledwie 1% całkowitych zapasów wody na Ziemi. W związ-
ku z tym można stwierdzić, że woda słodka jest raczej towarem deficytowym i dlatego należy ją 
szanować. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają 
w ogóle dostępu do czystej wody pitnej. Przeciętny Europejczyk i Amerykanin zużywają dziennie 
średnio 500–600 l wody, Polak zużywa średnio 150–190 l, natomiast mieszkaniec Afryki ma do dys-
pozycji jedynie 47 l wody dziennie. Najbiedniejsi mieszkańcy krajów rozwijających się mają dostęp 
jedynie do 5–10 l na dobę, a więc tyle, ile my zużywamy przy jednorazowym pociągnięciu za spłucz-
kę toalety. Jednym ze sposobów ochrony wody jest również jej oszczędne zużywanie.

a) Jak zmniejszyć zużycie wody? Wypisz w punktach, jak można oszczędzać wodę w domu, z Twoje-
go punktu widzenia oraz pozostałych członków Twojej rodziny. Podaj co najmniej pięć przykładów.

• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................

b) Postanawiasz wprowadzić w czyn swój plan oszczędzania wody. Chcesz, aby Twoja rodzina dołą-
czyła do Ciebie. Jakimi argumentami spróbujesz przekonać swoją rodzinę do oszczędzania wody? 
Podaj co najmniej trzy takie argumenty.

• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
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Załącznik I.2   
KARTA PRACY GRUPOWEJ

Grupa (imiona i nazwiska uczniów) .................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
Klasa ............................... Data ...............................

1). Badanie jakości wody (zapach: właściwy to brak zapachu lub zapach ziemi/trawy/kwiatów. Zapach świad-
czący o zanieczyszczeniu – zgnilizny/pleśni/odchodów lub chloru/kwaśny/zgniłych jaj. Ocena intensywności: 
0 – brak zapachu; 1 – bardzo słaby zapach; 2 – średni; 3 – wyraźny; 4 – silny; 5 – odurzający. Barwa – czysta 
woda jest przeźroczysta).
Woda z kranu: zapach .................................................... jego intensywność........................barwa........................ 
Woda mineralna: zapach ................................................ jego intensywność........................barwa........................
Woda z Twojej rzeki: zapach .......................................... jego intensywność........................barwa........................

2). Badanie twardości wody (twardość wody, czyli ile jest węglanu wapnia CaCO3 w miligramach na litr 
wody (mg/l): 0–50 – woda miękka; 51–100 – woda umiarkowanie miękka; 101–150 – lekko twarda; 151–200 
– umiarkowanie twarda; 201–300 – twarda; powyżej 300 – bardzo twarda).
Woda z kranu przed przefiltrowaniem – wartość: ....................................., jaka woda? ..................................... 
Woda z kranu po przefiltrowaniu – wartość: ............................................, jaka woda? ..................................... 
Woda po przelaniu przez żwir – wartość: ................................................, jaka woda? ..................................... 
Woda po przelaniu przez kredę – wartość: ................................................, jaka woda? ..................................... 
Woda mineralna – wartość: .........................................................................., jaka woda? ..................................... 
Woda z Twojej rzeki – wartość: ..................................................................., jaka woda? ..................................... 

3). Skład wody mineralnej i/lub źródlanej (mg/l).
Woda nr 1 (nazwa) ...................................................  Woda nr 2 (nazwa)......................................................
– kation wapniowy (Ca2+) .......................................  – kation wapniowy (Ca2+).......................................... 
– kation sodowy (Na2+) .......................................... – kation sodowy (Na2+) ............................................
– kation magnezowy (Mg2+) ................................... – kation magnezowy (Mg2+)...................................... 
– kation potasowy (K2+) ......................................... – kation potasowy (K2+) ...........................................
Suma wszystkich kationów ...................................... Suma wszystkich kationów.........................................
Która woda jest bardziej zmineralizowana? ..................................................................................................................... 

4). Badanie pH wody (skala pH zawarta w granicach od 1 do 14. Kwaśna woda – bliżej wartości 1 na skali; 
zasadowa woda – bliżej wartości 14; odczyn obojętny [ani kwaśny, ani zasadowy] – 7 na skali).
Woda z kranu: wartość ............................................ = odczyn kwaśny / obojętny / zasadowy* 
Woda mineralna: wartość ............................................ = odczyn kwaśny / obojętny / zasadowy* 
Woda z Twojej rzeki: wartość ............................................= odczyn kwaśny / obojętny / zasadowy* 

5). Badanie zawartości azotanów w wodzie (do 50 mg/l wody – jakość wody dobra; powyżej 50 mg/l – jakość 
wody zła; powyżej 100 mg/l – jakość wody niedopuszczalna, silnie zanieczyszczona).
Woda z kranu: wartość ............................................. = woda dobra/zła/silnie zanieczyszczona*
Woda mineralna: wartość .............................................. = woda dobra/zła/silnie zanieczyszczona*
Woda z Twojej rzeki: wartość ............................................ = woda dobra/zła/silnie zanieczyszczona*

6). Badanie zawartości chloru w wodzie (do 0,2 mg/l – woda bardzo dobra; zawartość 0,2–0,3 mg/l – woda 
średnia; zawartość chloru powyżej 0,4 mg/l – woda zanieczyszczona).
Woda z kranu: wartość ............................................. = woda bardzo dobra/średnia/zanieczyszczona*
Woda mineralna: wartość ............................................ = woda bardzo dobra/średnia/zanieczyszczona*
Woda z Twojej rzeki: wartość ............................................ = woda bardzo dobra/średnia/zanieczyszczona*

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: Zasoby i obieg wody w prZyrodZie.
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7). Badanie zawartości fosforanu w wodzie (do 0,5 mg/l – woda bardzo dobra; zawartość 0,5–1 mg/l – woda 
średniej jakości; zawartość powyżej 1 mg/l – woda zanieczyszczona).
Woda z kranu: wartość ............................................. = woda bardzo dobra/średnia/zanieczyszczona*
Woda mineralna: wartość .............................................. = woda bardzo dobra/średnia/zanieczyszczona*
Woda z Twojej rzeki: wartość .............................................. = woda bardzo dobra/średnia/zanieczyszczona*

8). Czy dany środek czystości jest ekologiczny? Wybierz odpowiedź TAK/NIE* po wypełnieniu poniższych 
podpunktów. 

* zaznacz właściwą odpowiedź

Nazwa preparatu: 

Zastosowanie:

Producent: 

Kraj pochodzenia:

Ulega biodegradacji (rozkładowi): TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
Nie posiada fosforanów: TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
Nie posiada nuty zapachowej: TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
Zawiera naturalny rozpuszczalnik: TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
Został przebadany laboratoryjnie: TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
Nie był testowany na zwierzętach: TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
Opakowanie nadaje się do przetworzenia: TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
Opakowanie zdatne do ponownego napełnienia: TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE
Jest bezpieczny dla środowiska (oznakowanie): TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE

Jeśli na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć pozytywnie (TAK), oznacza to, że środek jest ekologiczny. 
Jeśli większość odpowiedzi jest negatywna (NIE), środek jest nieprzyjazny dla środowiska. Przyporządkuj 
zbadane środki do odpowiedniej kategorii.

Ten środek jest przyjazny dla środowiska: ..................................................................................................................
Ten środek nie jest przyjazny dla środowiska: .............................................................................................................

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Załącznik I.3 
KARTA ZADANIA DOMOWEGO

Imię i nazwisko .......................................................................  Klasa ...................................  Data ...................................
Zadanie 1. Zużycie wody to poważny problem. Przeciętny Polak zużywa dziennie 150 l wody. Oblicz, jakie 
zużycie wody przypada na każdą czynność, wiedząc, ile procent zużycia wody pochłania ona w ciągu doby.
• Kąpiel – 37%. Ile to litrów wody dziennie? ................................
• Spłukiwanie toalety – 21%. Ile to litrów wody dziennie? .................................
• Pranie – 17%. Ile to litrów wody dziennie? ..................................
• Codzienna toaleta osobista: mycie zębów, twarzy, rąk – 7%. Ile to litrów wody dziennie? .......................
• Zmywanie naczyń – 5%. Ile to litrów wody dziennie? ..................................
• Sprzątanie – 4%. Ile to litrów wody dziennie? ....................................
• Picie i gotowanie – 3%. Ile to litrów wody dziennie? ...................................
• Inne czynności – 6%. Ile to litrów wody dziennie?.....................................
Jeśli jedna osoba zużywa dziennie 150 l wody, to ile zużywa dziennie wasza klasa? .....................................
Ile to będzie na miesiąc? .................................. Ile wody zużyje wasza klasa przez rok? ....................................
Ile zużywa cała wasza miejscowość przez rok?....................................... (liczba mieszkańców), 
.................................... (roczne zużycie wody)
Zadanie 2. Jak Ty i Twoja rodzina moglibyście oszczędzać wodę na co dzień, mając jej pod dostatkiem?
– .................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................
Zadanie 3. Jakimi argumentami spróbujesz przekonać swoją rodzinę do oszczędzania wody?
– .................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................
Zadanie 4. Posługując się odczytami wodomierza, wprowadź w czyn plan oszczędzania wody w Twoim 
domu. Każdego dnia zanotuj: zużycie wody, datę odczytu, dzień tygodnia (poproś dorosłego o pomoc).
a) Przez tydzień odczytuj NORMALNE zużycie wody z licznika
Dzień 1: ......................., ......................., .......................   Dzień 5: ......................., ......................., ......................... 
Dzień 2: ......................., ......................., .......................   Dzień 6: ......................., ......................., ......................... 
Dzień 3: ......................., ......................., .......................   Dzień 7: ......................., ......................., ......................... 
Dzień 4: ......................., ......................., ....................... 
b) Przez tydzień odczytuj OSZCZĘDNE zużycie wody z licznika (pamiętaj, poproś dorosłego o pomoc).
Dzień 1: ......................., ......................., .......................   Dzień 5: ......................., ......................., ......................... 
Dzień 2: ......................., ......................., .......................   Dzień 6: ......................., ......................., ......................... 
Dzień 3: ......................., ......................., .......................   Dzień 7: ......................., ......................., ......................... 
Dzień 4: ......................., ......................., ....................... 
c) Porównaj uzyskane wyniki.
– O ile mniej wody zużywała Twoja rodzina w skali dnia? ...........................................................................................
– O ile mniej wody zużyliście w skali całego tygodnia? ...........................................................................................
– W którym dniu tygodnia zużywacie najwięcej wody? ...........................................................................................
– W którym dniu tygodnia zużywacie najmniej wody? ...........................................................................................
d) Posługując się ceną za litr wody uwidocznioną na rachunku miesięcznym (zapytaj rodziców o rachunki), 
ile zaoszczędzilibyście miesięcznie? Jaka byłaby to kwota w złotówkach?...................................................................
– Kontynuując plan oszczędzania, ile zaoszczędzilibyście rocznie? Jaka byłaby to kwota w złotówkach?
.....................................................................................................................................................................................
e) Czy opłaca się oszczędzać wodę (zakreśl odpowiedź)?  TAK   NIE
Zwróć uwagę, czy w Twoim domu rozcieńcza się płyn do naczyń. Wytłumacz rodzicom, dlaczego powinni 
stosować się do opisów sposobu użycia środków czystości zawartych na etykietach. 

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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SCENARIUSZE LEKCJI – II

Temat lekcji:  Znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów, wpływ 
zanieczyszczeń na florę i faunę.
Autorka:  Izabela Wierzbowska

Wstęp teoretyczny

Woda jest niezbędna do życia dla wszystkich organizmów. W ciele ludzkim zawartość wody zależy od wieku oraz płci  
i waha się w przedziale 50–70%. Zawartość wody może wynosić nawet ponad 90% u glonów czy jamochłonów. Nieza-
leżnie od tego, ile wody zawiera dany organizm, wszystkie potrzebują jej do przeprowadzania podstawowych procesów 
życiowych, takich jak fotosynteza, trawienie czy krążenie płynów ustrojowych. Woda jest rozpuszczalnikiem wielu sub-
stancji, uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego, 
reguluje temperaturę. Woda cechuje się niezwykłymi właściwościami, gdyż powszechnie występuje w różnych stanach 
skupienia, tj. ciekłym, stałym i gazowym. Podstawowym stanem skupienia jest stan ciekły.
 Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji. W przyrodzie stanowi roztwór związków, 
zazwyczaj w postaci soli, ale też i gazów. Bardzo dobrze rozpuszcza substancje, w których występuje wiązanie jonowe, 
a swoje zdolności zawdzięcza polarności. Substancje hydrofobowe (np. tłuszcze) źle lub w ogóle nie rozpuszczają się 
w wodzie. Dlatego na przykład ptaki wodne nanoszą na pióra wydzielinę gruczołu kuprowego, która zawiera tłuszcz  
i uniemożliwia wnikanie wody. 
 Zdolność przylegania (tzw. adhezja) do różnych substancji lub powierzchni, a także wysokie napięcie 
powierzchniowe wody dają w następstwie tzw. zjawisko kapilarne (włoskowatości), podczas którego ciśnienie 
powierzchniowe powoduje podciąganie słupa cieczy wbrew sile ciążenia. Ułatwia to przemieszczanie się wody w glebie, 
płynów fizjologicznych (jak krew i limfa) u zwierząt oraz transport cieczy w roślinach.
 Większość organizmów przystosowana jest do korzystania z wody w ciekłym stanie skupienia. Organizmy 
wodne wykazują szereg przystosowań do życia w środowisku wodnym. Przykładem może być opływowy kształt ciała 
(np. ryby; niektóre gatunki ssaków, takie jak wydry, bobry, norki, foki i walenie; gady, np. żółwie; ptaki, np. kormorany, 
rybitwy, mewy, kaczki i in.) oraz wiele bezkręgowców wodnych (np. chruściki, jętki, chrząszcze, skorupiaki). Kolejnym 
przystosowaniem zwierząt jest umiejętność przebywania na dnie poprzez stałe przytwierdzenie (np. gąbki, ukwiały) 
lub poruszanie się w toni wodnej – występowanie płetw, błon pławnych, pęcherza pławnego oraz wydzielanie przez 
organizm substancji umożliwiających lepszą pływalność i zmniejszenie oporu podczas przemieszczania w wodzie (np. 
śluz pokrywający skórę ryb, gruczoły skórne ptaków i ssaków zwiększające wodoodporność itp.). 
 Zwierzęta wodne wytworzyły specjalne narządy do oddychania (np. skrzela, tchawki) lub oddychają całą 
powierzchnią ciała (niektóre bezkręgowce), inne potrafią przebywać pod wodą ze wstrzymanym oddechem (głównie 
ssaki). Większa gęstość wody niż powietrza umożliwia wielu organizmom swobodne unoszenie się w toni, a siła wyporu 
sprawia, że masa wielu z nich może osiągać ogromne wartości (np. wieloryby przekraczające kilkadziesiąt ton). Ssaki 
wodne i ziemnowodne zaopatrzone są w grubą warstwę tłuszczu podskórnego, która zabezpiecza je przed utratą 
ciepła, a jednocześnie zwiększa ich pływalność (podobnie pingwiny). 
 Ponadto woda posiada największe wśród cieczy napięcie powierzchniowe. Spowodowane to jest 
właściwościami chemicznymi wody, która powoduje przyciąganie się cząsteczek. Na powierzchni wody powstaje 
„błonka” umożliwiająca utrzymanie się na niej obiektów cięższych od wody. Niektóre organizmy wykorzystują to 
zjawisko i swobodnie przemieszczają się po powierzchni, np. nartniki. Napięcie powierzchniowe może zostać silnie 
ograniczone poprzez dodanie detergentu do wody.
 Z kolei rośliny zanurzone w toni wodnej cechują się prymitywną budową, występują jako jednokomórkowe 
organizmy fitoplanktonu (np. okrzemki, sinice) lub plechowate glony, niektóre wytworzyły aparaty hydrostatyczne 
w postaci pęcherzy powietrznych unoszących rośliny w kierunku światła. Wśród roślin wyższych rozróżnia się 
rośliny ziemnowodne, np. oczerety (strzałka wodna, tatarak, sitowie, trzcina), zanurzone częściowo w wodzie; rośliny 
ukorzenione w dnie o liściach pływających (np. grzybienie białe, grążel żółty); rośliny nieukorzenione o liściach 
pływających (np. żabiściek pływający, salwinia). Ostatnią grupę stanowią rośliny zanurzone w wodzie: zakorzeniające się 
w dnie, np. wywłócznik, moczarka kanadyjska, lobelia jeziorna i niezakorzeniające się, np. pływacz zwyczajny, rogatek.
 Temperatura wody w zbiornikach jest uzależniona od dobowych i sezonowych zmian temperatury powietrza 
i właściwości termicznych wody. Warunki termiczne wpływają na gęstość, lepkość i rozpuszczalność substancji w wodzie. 
Największą gęstość woda osiąga w temperaturze 4°C. Ma to istotny wpływ na powstawanie warstw termicznych wód. 
Przy temperaturze 0°C gęstość wody zmniejsza się, na powierzchni powstaje niezatapialna warstwa lodu stanowiąca 
izolację, a w niższych głębokościach woda nie zamarza, umożliwiając przeżycie wielu organizmom. Wynika to również 
z wysokiej pojemności cieplnej wody, która powoduje, że wody zbiorników powoli zarówno nagrzewają się, jak i oddają 
ciepło. Dzięki temu organizmy wodne nie są narażone na duże wahania temperatury wody.
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 Duża gęstość wody powoduje, że liczne organizmy mogą się w niej unosić, biernie zawieszone w toni wodnej, 
jako plankton. Tak samo swobodnie unoszą się w wodzie zawiesiny cząstek detrytusu. Takie cząstki roślinne i martwa 
materia organiczna są źródłem pokarmu dla licznej i różnorodnej grupy zwierząt – filtratorów. Ponadto liczne rośliny 
przybrzeżne zapewniają pokarm dla roślinożerców. Gdy mamy dużo roślinożerców, uzyskujemy bazę pokarmową dla 
drapieżników. Bogatym źródłem pożywienia, zwłaszcza dla płazów, gadów i drobnych ptaków, są liczne na terenach 
podmokłych owady. 
 Środowisko wodne narażone jest na wiele zagrożeń ze strony człowieka. Skażona woda nie nadaje się do życia 
i niesie to ze sobą nieodwracalne skutki. Źródeł zanieczyszczeń wody jest wiele, zarówno pochodzenia naturalnego 
(spływy osadów wraz z wodami powierzchniowym), jak i antropogenicznego. Najczęściej wody zanieczyszczają odpady 
komunalne (ścieki, spływy ze składowisk śmieci) i spływy rolnicze.
 Zanieczyszczenia organiczne (ścieki) i nawozy stosowane w rolnictwie wpływają na wzrost ilości składników 
odżywczych. To sprawia, iż sinice i glony rosną bardzo szybko; zmniejsza się wtedy stężenie tlenu i przejrzystość 
wody. Proces ten, określany jako eutrofizacja, może doprowadzić do wyginięcia wielu organizmów, które nie 
tolerują niskiej zawartości tlenu. Wody rzek zanieczyszczonych związkami azotu i fosforu spływają do mórz i oceanów, 
przyczyniając się do zakwitu fitoplanktonu, a potem szybkiego jego obumierania. Nadmiernie rozrosłe sinice mogą też 
produkować toksyny drażniące skórę (skutkuje to zamknięciem wielu kąpielisk). Zużycie tlenu przez silnie rozwijający 
się fitoplankton powoduje powstanie tzw. martwej strefy związanej z niską zawartością tlenu, w której giną pozostałe 
organizmy nieprzystosowane do warunków beztlenowych. Za pomocą testu biochemicznego określanego jako BZT 
(biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) można określić zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie i jego zużycia przez 
organizmy aerobowe (mikroorganizmy) podczas utleniania związków organicznych. Im większe jest zanieczyszczenie 
wody materią organiczną, tym większe jest BZT. 
 Innym zagrożeniem są kwaśne deszcze, które wraz z opadem w postaci deszczu czy śniegu mieszają się  
z wodami lub dostają się do gleb. Opady takie są w stanie zmienić pH wód (w szczególności ekosystemów 
słodkowodnych), przyczyniając się do wymierania gatunków wrażliwych na zmiany środowiskowe. W przypadku gleb 
obniżone pH przyczynia się do wypłukiwania istotnych pierwiastków biogennych, np. wapnia, co ma istotne znaczenie 
dla rozwoju organizmów glebowych i obiegu tego pierwiastka w ekosystemach.
 Kolejne zagrożenia dla ekosystemów wodnych dotyczą substancji trujących zawartych w środkach ochrony 
roślin stosowanych w rolnictwie, pochodzenia przemysłowego (oleje, benzyna, smary, ropa, metale ciężkie jak ołów 
czy rtęć), przedostających się do wód podczas awarii przemysłowych, awarii tankowców i wież wiertniczych, ale 
również wraz z wodami spływającymi z dróg użytkowanych przez pojazdy. Związki takie są niezwykle szkodliwe dla 
organizmów. W niewielkich ilościach mogą być akumulowane w tkankach, wraz z kolejnymi poziomami troficznymi 
ulegają bioakumulacji i stanowią śmiertelne zagrożenie również dla ludzi. Zanieczyszczenia biologiczne w postaci 
drobnoustrojów dostają się do wód wraz z odpadami komunalnymi, które mogą przyczynić się do skażenia wody pitnej 
i niemożności jej spożywania ze względu na właściwości patogenne.
 Dla wielu organizmów wodnych, szczególnie dla glonów i roślin fotosyntezujących, istotne znaczenie ma 
dostęp do światła. Woda ma niższą przejrzystość niż powietrze, absorbuje promienie świetlne, uniemożliwiając im 
dotarcie do głębszych warstw. Zakres światła umożliwiającego fotosyntezę w jeziorach najczęściej wynosi kilka – bądź 
kilkanaście metrów, a w wodach oceanów ok. kilkudziesięciu metrów. Dodatkowe ograniczenie przejrzystości wody 
(zmętnienie), na skutek różnego rodzaju zanieczyszczeń, istotnie zaburza procesy biologiczne – przede wszystkim sam 
proces fotosyntezy, ale również widoczność i orientację w środowisku wodnym, istotną dla wielu zwierząt. 
 Duży problem stanowią wszelkiego rodzaju odpady z otoczenia człowieka, przede wszystkim zawierające 
plastik. Ogromne ilości plastiku przedostają się do wód słodkich i oceanów. Plastik nie rozkłada się i może zalegać 
w środowisku przez wiele lat. Nagromadzenie się plastiku w wodach oceanicznych doprowadziło do powstania tzw. 
wielkiej pacyficznej plamy śmieci, która dryfuje po Oceanie Spokojnym – szacuje się, że zajmuje ona powierzchnię 15 
mln km2, tj. ok. 8% powierzchni Oceanu. Plastikowe przedmioty dryfujące w wodzie przyczyniają się do śmiertelności 
wielu organizmów, które je spożywają, myląc z jadalnym pokarmem (np. żółwie morskie zjadają torby plastikowe, które 
wyglądają jak meduzy, którymi się żywią; podobnie albatrosy oraz inne ptaki morskie), a także poprzez zaplątanie się 
i brak możliwości uwolnienia. Zalegające plastikowe opakowania na brzegach rzek, jezior czy plażach są przykrym 
widokiem, szpecą krajobraz i stanowią obcy element w naturalnych ekosystemach.
 Dużym problemem zaczyna być też mikroplastik – cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 
5 mm. Powstaje on na skutek powolnej degeneracji tworzyw sztucznych oraz w efekcie prania ubrań wykonanych ze 
sztucznych materiałów. Mikroplastik używany jest też do produkcji brokatu, pasty do zębów, peelingów czy kremów  
z filtrem. Naukowcy rozróżniają też nanoplastik – cząsteczki plastiku mniejsze od 1 µm. Cząsteczki plastiku są unoszone 
w powietrzu, dostają się do wody i gleby. W efekcie połykane są przez zwierzęta, np. ryby, a następnie zjadane przez 
ludzi. Unoszone w powietrzu cząsteczki plastiku wdychamy, a zawarte w wodzie połykamy codziennie w sposób 
nieświadomy, pijąc np. herbatę.
 Na całym świecie dąży się do ograniczenia użycia przedmiotów wykonanych z plastiku. W wielu przypadkach 
korzystanie z plastiku zaczyna być regulowane prawnie, np. poprzez stosowanie segregacji odpadów oraz ich ponownego 
wykorzystania. Wprowadzane są też zakazy, np. zakaz stosowania plastikowych toreb, czy zakaz korzystania z niektórych 
plastikowych wyrobów jednorazowego użytku na terenie krajów Unii Europejskiej. Istotnym ograniczeniem w produkcji 
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plastikowych odpadów jest również rezygnacja z kupowania produktów w opakowaniach jednorazowych. Przykładem 
może być woda butelkowana, którą można zastąpić wodą kranową. Jest ona badana przez sanepid, a skład kranówki 
określają unijne regulacje. Zawiera ona również niezbędne mikroelementy. 
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne – uczeń:

WIADOMOŚCI

• wskazuje rośliny i zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym
• podaje przykłady przystosowań organizmów do środowiska wodnego
• wskazuje czynniki zagrażające środowisku wodnemu, w szczególności 

organizmom wodnym

UMIEJĘTNOŚCI
• dostrzega wpływ zagrożeń antropogenicznych na jakość środowiska 

przyrodniczego
• potrafi prowadzić proste obserwacje środowiska przyrodniczego

POSTAWY

• ma świadomość wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
• wyraża gotowość do działania na rzecz środowiska w swoim otoczeniu
• właściwie zachowuje się w środowisku przyrodniczym
• wykazuje wrażliwość na rzecz ochrony środowiska i przyrody

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

I. Wiedza: pkt 5.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 7.
III. Kształtowanie postaw – 
wychowanie: pkt 7. 

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej 
okolicy: pkt 5), 6), 12), 13).
VII. Środowisko antropogeniczne 
i krajobraz najbliższej okolicy: pkt 1), 3).
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Zakres treści
A. Obserwacja cieku wodnego lub linii brzegowej zbiornika wodnego, rozpoznawanie i nazywanie    

pospolitych organizmów żyjących na brzegu oraz w wodzie, obserwacja ich przystosowań do 
życia w środowisku wodnym.

B. Obserwacje terenu pod kątem zanieczyszczeń i zagrożeń pochodzenia antropogenicznego 
i naturalnego dla środowiska wodnego.

C. Rozpoznawanie źródeł zanieczyszczeń, ich wpływu na organizmy wodne.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: ZnACZEniE wody dLA funKCJonowAniA orgAniZmów, wpływ ZAniECZysZCZEń nA fLorę i fAunę.

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: lokalna rzeka (najlepiej obszar Natura 2000) 
Forma pracy: grupowa

Metody dydaktyczne: pogadanka, ćwiczenia przedmiotowe

Środki dydaktyczne
• klucze do rozpoznawania roślin i zwierząt
• lornetki (co najmniej jedna)
• aparaty fotograficzne (dzieci mogą korzystać z aparatów w telefonach komórkowych)
• przeźroczysty pojemnik o pojemności ok. 1 l
• podbierak (czerpak) do ryb
• rękawiczki jednorazowe dla każdego ucznia
• duże plastikowe worki na śmieci (opcjonalnie)
• białe kartki papieru lub biała tacka

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

 1.1. Wyjście w teren powinno odbyć się w okresie, w którym będzie można z łatwością 
obserwować rośliny i zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. Istotne jest, aby wycieczka 
odbyła się w sezonie wegetacyjnym, w okresie, kiedy roślinność nie jest jeszcze dobrze rozwinięta 
i nie zasłania brzegu rzeki czy stawu. Maj wydaje się najlepszą porą.
 1.2. Nauczyciel powinien zorientować się, gdzie w najbliższej okolicy szkoły znajduje się 
środowisko związane z wodą (rzeka, staw, jezioro, strumień). Należy odpowiednio zaplanować czas 
na dojście klasy w to miejsce oraz ocenić, jakie znajdują się w danym miejscu organizmy roślinne 
i zwierzęce. Na tej podstawie nauczyciel może przygotować na wycieczkę klucze do rozpoznawania 
lub książki czy inne materiały ze zdjęciami, które pomogą przybliżyć uczniom omawiane organizmy.
 1.3. Wycieczkę należy wcześniej zapowiedzieć, aby uczniowie założyli odpowiednie ubrania 
i obuwie, dostosowane do warunków pogodowych (ew. płaszcze przeciwdeszczowe i kalosze). 
Obserwacje można prowadzić wzdłuż cieku wodnego lub linii brzegowej większego zbiornika – 
nauczyciel powinien wcześniej zaplanować przystanki, przy których będzie zwracać uczniom uwagę 
na istotne czynniki związane ze środowiskiem wodnym.
 1.4. Nauczyciel przygotowuje karty pracy (Załącznik II.1) dla każdego ucznia.

2. Faza wprowadzająca (15 minut)

Przed wycieczką nauczyciel powinien powtórzyć z uczniami przerobiony materiał związany ze 
środowiskiem wodnym i z przystosowaniem organizmów do środowiska wodnego. Jeśli ten temat 
nie był jeszcze poruszany, można go omówić w krótkiej pogadance przed wyruszeniem w teren. 
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Nauczyciel może wybrać się wcześniej nad rzekę, gdzie mają odbyć się zajęcia. Po wcześniejszym 
zorientowaniu się w terenie będzie wiedział, na jakie elementy środowiska wodnego należy 
zwrócić uwagę. Przed wyjściem w teren należy omówić zasady bezpiecznego zachowania się  
w pobliżu wody.

3. Faza realizacyjna (70 minut)

 3.1. Zajęcia w terenie rozpoczynają się od momentu wyjścia z budynku. W zależności od 
tego, gdzie jest usytuowane najbliższe środowisko wodne (rzeka, strumień, staw itp.), nauczyciel 
zwraca uczniom uwagę na najbliższe otoczenie tego miejsca. Należy zwracać uwagę na czynniki 
antropogeniczne, np. budynki, drogi, pola uprawne itp. Nauczyciel wspólnie z uczniami zastanawia 
się, czy bliskość elementów antropogenicznych ma wpływ na środowisko wodne, a jeśli tak, to jaki 
(np. spływ zanieczyszczeń z dróg, spływ z pól uprawnych, nielegalne wylewanie ścieków, wyrzucanie 
śmieci oraz organicznych resztek do wody – np. skoszonej trawy). Podczas wycieczki nauczyciel 
zwraca uczniom uwagę, aby wpisywali do karty swoje obserwacje.
 3.2. W zależności od miejsca nauczyciel zwraca uwagę uczniów na opis terenu pod kątem 
przyrodniczym oraz podpowiada im, jak wypełnić kartę pracy. Razem z uczniami opisuje ciek lub 
zbiornik wodny. Nauczyciel pobiera próbkę wody do pojemnika i wspólnie z uczniami ocenia 
przeźroczystość wody. Jeśli widać jakieś organizmy w wodzie, można spróbować pobrać je przy 
pomocy czerpaka i wpuścić do pojemnika, aby je obserwować, a następnie bezpiecznie wypuścić 
z powrotem do wody. Pojemnik można postawić na białym tle (kartka lub tacka), aby ułatwić 
obserwację organizmów wodnych. W przypadku płytkiego potoku lub rzeki można położyć na 
jego dnie duży słoik i poczekać, co do niego wpadnie. Można też badać żywe organizmy, podnosząc 
kamień w rzece i szukając pełzających po nim larw chruścików, jętek i widelnic. Należy zwrócić 
uwagę na ostrożne obchodzenie się z organizmami, aby nie stworzyć dla nich zagrożenia (wodę 
z organizmami wylewamy z powrotem poprzez poziome zanurzenie pojemnika w strumieniu lub 
stawie, nie poprzez wylewanie z wysokości).
 3.3. Nauczyciel daje uczniom ok. 10–15 minut na samodzielne obserwacje, podczas których 
mają zwrócić uwagę na rośliny i zwierzęta w strefie przybrzeżnej i w samej wodzie. Następnie 
wspólnie omawiają, co zaobserwowali, i notują odpowiednio w kartach pracy.
 3.4. Podczas wyjścia w teren nauczyciel zwraca uczniom uwagę na wszelkiego rodzaju zanie-
czyszczenia – jeśli uzna za słuszne, może poprosić uczniów o założenie jednorazowych rękawiczek  
i pozbieranie śmieci do worków, które zostaną zaniesione do najbliższego pojemnika na odpady – 
należy przy tym zachować zasady bezpieczeństwa. Wcześniej zawartość znalezionych porzuconych 
pojemników, np. butelek czy puszek, można opróżnić na tacę w celu sprawdzenia, czy znajdują się 
w nich jakieś organizmy. Takie naczynia bardzo często stanowią pułapkę dla wielu bezkręgowców,  
a czasami drobnych kręgowców. Dzieci wpisują do formularza oznaczone (zebrane) rodzaje śmieci.
 3.5. Podczas wyjścia w teren nauczyciel zwraca uczniom uwagę, żeby fotografowali 
obserwowane środowisko, otoczenie, zagrożenia oraz rośliny i zwierzęta.

Nauczyciel decyduje, jak dokładnie wypełnić karty pracy, oraz sugeruje uczniom, co powinni 
wpisać (pokazuje im wcześniej konkretne gatunki i tłumaczy, jak je rozpoznać). Można 
zaznaczyć właściwy opis lub uzupełnić, go dodając nazwy zwierząt, roślin. Obserwacje powinny 
dotyczyć środowiska wodnego i jego najbliższego otoczenia (np. od koryta rzeki do wału 
przeciwpowodziowego).
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W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciel stara się wprowadzać specjalistyczne nazewnictwo 
związane ze środowiskiem wodnym (przewidziane w podręczniku, np. koryto rzeki, nurt, 
prawy i lewy brzeg rzeki itd.) oraz nazwy gatunkowe pospolitych drzew, krzewów, innych 
roślin i gatunków zwierząt.

 
4. Faza podsumowująca (15 minut)

Przed powrotem do szkoły nauczyciel odpytuje uczniów z poczynionych przez nich obserwacji. 
Odpytuje wyrywkowo uczniów lub poszczególne grupy (w zależności od przyjętego systemu pracy), 
sprawdzając, co uczniowie wpisali w karcie pracy.

Uwagi do realizacji
Należy zapowiedzieć uczniom, że podczas wycieczki nie tylko będą obserwować przyrodę, ale 
również źródła zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska wodnego. Uczniowie będą pracować  
w parach lub małych grupach. Każda ma mieć kartę pracy. Nauczyciel razem z uczniami analizuje 
kartę. Należy zwrócić uwagę, że karta po wypełnieniu będzie potrzebna do wykonania zadania 
domowego. 
 Zajęcia z wykorzystaniem przedstawionych materiałów można poprowadzić również  
w trakcie pobytu na zielonej szkole czy podczas wycieczki klasowej.

Załącznik do lekcji
Załącznik II.1 – Karta pracy – obserwacje w terenie.

Praca domowa
Uczniowie na zadanie domowe przygotowują plakat przedstawiający sprawozdanie z wycieczki,  
w którym pokazują, gdzie byli i co zaobserwowali, wykorzystując informacje z kart pracy. Na plakacie 
mają też przedstawić zagrożenia dla środowiska wodnego, zaobserwowane podczas wycieczki. 

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASY VI–VIII – BIOLOGIA
 
Cele operacyjne – uczeń:

WIADOMOŚCI

• wskazuje rośliny i zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym
• podaje przykłady przystosowań organizmów do środowiska wodnego
• wskazuje właściwości wody warunkujące życie w środowisku wodnym
• wskazuje czynniki zagrażające środowisku wodnemu, w szczególności 

organizmom

UMIEJĘTNOŚCI

• analizuje opisy opakowań substancji chemicznych i produktów spożywczych
• dostrzega wpływ zagrożeń antropogenicznych na jakość środowiska 

przyrodniczego
• potrafi obserwować środowisko przyrodnicze

POSTAWY

• ma świadomość wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze
• wyraża gotowość do ochrony środowiska w swoim otoczeniu
• właściwie zachowuje się w środowisku przyrodniczym
• wykazuje wrażliwość na rzecz ochrony środowiska i przyrody

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: ZnACZEniE wody dLA funKCJonowAniA orgAniZmów, wpływ ZAniECZysZCZEń nA fLorę i fAunę.

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 1), 3).
II. Planowanie i przeprowadzanie 
obserwacji oraz doświadczeń,  
wnioskowanie w oparciu o ich wyniki:  
pkt 1).
IV. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów biologicznych: pkt 2).
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 2), 3).

II. Różnorodność życia.
1. Klasyfikacja organizmów: pkt 2), 3).
5. Różnorodność i jedność roślin: pkt 6).
7. Różnorodność i jedność świata  
zwierząt: pkt 8), 14a).
VII. Ekologia i ochrona środowiska: pkt 
7).
VIII. Zagrożenia różnorodności biolo-
giczne: pkt 3).

Zakres treści
A. Obserwacja cieku wodnego lub linii brzegowej zbiornika wodnego, rozpoznawanie i nazywanie    

pospolitych organizmów żyjących na brzegu oraz w wodzie, obserwacja ich przystosowań do  
życia w środowisku wodnym.

B. Obserwacje terenu pod kątem zanieczyszczeń i zagrożeń pochodzenia antropogenicznego  
i naturalnego dla środowiska wodnego.

C. Rozpoznawanie źródeł zanieczyszczeń, ich wpływu na organizmy wodne.

Czas trwania: lokalna rzeka (najlepiej obszar Natura 2000) – 90 minut, sala lekcyjna – 45 minut
Miejsce lekcji: jedna lub dwie lekcje w terenie, lekcja w klasie
Forma pracy: grupowa

Metody dydaktyczne: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Środki dydaktyczne
Lekcja w terenie – obserwacja środowiska wodnego
• Załącznik II.1 
• klucze do rozpoznawania roślin i zwierząt 
• lornetki (co najmniej jedna)
• aparaty fotograficzne (dzieci mogą korzystać z aparatów w telefonach komórkowych) 
• przeźroczysty pojemnik o pojemności ok. 1 l 
• podbierak (czerpak) do ryb 
• rękawiczki jednorazowe dla każdego ucznia 
• duże plastikowe worki na śmieci (opcjonalnie)
• białe kartki papieru lub biała tacka

Lekcja w klasie – rozpoznawanie zanieczyszczeń środowiska wodnego
• zbiornik, np. akwarium o pojemności ok. 10–20 l
• niewielkie plastikowe opakowania po produktach spożywczych (2–3 szt.)
• niewielka torebka plastikowa
• kapsle z butelek (2–3 szt.)
• plastikowe zakrętki z butelek (2–3 szt.)
• opakowanie aluminiowe po produkcie spożywczym
• niewielka ilość ziemi (ok. 200 g) wymieszana w 300 ml wody
• olej jadalny – taka ilość, aby uzyskać efekt pokrycia lustra wody w zbiorniku
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Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: ZnACZEniE wody dLA funKCJonowAniA orgAniZmów, wpływ ZAniECZysZCZEń nA fLorę i fAunę.

• barwnik, np. farba szkolna koniecznie w płynie lub tusz (taka ilość, aby uzyskać efekt zanieczysz-
czenia w zbiorniku)

• pipeta lub łyżeczka plastikowa
• detergent, np. płyn do mycia naczyń – około 50 ml (dwie duże stołowe łyżki) połączyć z ok. 200 

ml wody (zamieszane tak, aby uzyskać efekt spienienia)
• dwa niewielkie pojemniki ok. 200 ml
• woda do napełnienia zbiornika (10–20 l)

Opis przebiegu lekcji – lekcja w terenie

1. Faza organizacyjna (przed lekcją) 

 1.1. Wyjście w teren powinno odbyć się w okresie, w którym będzie można z łatwością 
obserwować rośliny i zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. Istotne jest, aby wycieczka 
odbyła się w sezonie wegetacyjnym, w okresie, kiedy roślinność nie jest jeszcze dobrze rozwinięta 
i nie zasłania brzegu rzeki czy stawu. Maj wydaje się najlepszą porą.
 1.2. Lekcja w terenie powinna odbyć się po przerobieniu z uczniami materiału związanego 
z działem: różnorodność życia.
 1.3. Nauczyciel wcześniej orientuje się, gdzie w najbliższej okolicy szkoły znajduje się 
środowisko związane z wodą (rzeka, staw, jezioro, strumień). Należy odpowiednio zaplanować czas 
na dojście klasy w to miejsce i ocenić, jakie znajdują się w danym miejscu organizmy roślinne 
i zwierzęce. Na tej podstawie nauczyciel może przygotować na wycieczkę klucze do rozpoznawania 
lub książki czy inne materiały ze zdjęciami, które pomogą przybliżyć uczniom omawiane organizmy.
 1.4. Wycieczkę należy wcześniej zapowiedzieć, aby uczniowie założyli odpowiednie ubrania 
i obuwie, dostosowane do warunków pogodowych (ew. płaszcze przeciwdeszczowe i kalosze). 
Obserwacje można prowadzić wzdłuż cieku wodnego lub linii brzegowej większego zbiornika – 
nauczyciel powinien wcześniej zaplanować przystanki, przy których będzie zwracać uczniom uwagę 
na istotne czynniki związane ze środowiskiem wodnym.
 1.5. Uczniowie powinni mieć ze sobą karty pracy (Załącznik II.1), które będą wypełniać na 
miejscu.

2. Faza wprowadzająca (15 minut)

 2.1. Przed wycieczką nauczyciel omawia z uczniami przerobiony materiał związany ze 
środowiskiem wodnym i organizmami do niego przystosowanymi. Nauczyciel po wcześniejszym 
zorientowaniu się w terenie wie, na jakie elementy środowiska wodnego należy zwrócić uwagę.
 2.2. Ponadto należy zapowiedzieć uczniom, że podczas wycieczki nie tylko będą obserwować 
przyrodę, ale również źródła zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska wodnego. Uczniowie pracują 
w parach lub małych grupach, każda posiada własną kartę pracy. Nauczyciel razem z uczniami 
analizuje wcześniej kartę. Należy zwrócić uwagę, że karta po wypełnieniu będzie opracowywana 
podczas kolejnej lekcji w szkole. Przed wyjściem w teren nauczyciel powinien omówić zasady 
bezpiecznego zachowania się w pobliżu wody.

3. Faza realizacyjna (70 minut)

 3.1. Zajęcia w terenie rozpoczynają się od momentu wyjścia z budynku. W zależności od 
tego, gdzie jest usytuowane najbliższe środowisko wodne (rzeka, strumień, staw itp.), nauczyciel 
zwraca uczniom uwagę na najbliższe otoczenie tego miejsca. Zwracać należy uwagę na czynniki 
antropogeniczne np. budynki, drogi, pola uprawne itp. Nauczyciel wspólnie z uczniami zastanawia 
się, czy bliskość elementów antropogenicznych ma wpływ na środowisko wodne, a jeśli tak to jaki 
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(np. spływ zanieczyszczeń z dróg, spływ z pól uprawnych, nielegalne wylewanie ścieków, wyrzucanie 
śmieci oraz organicznych resztek do wody, np. skoszonej trawy). Podczas wycieczki nauczyciel 
zwraca uczniom uwagę, aby wpisywali do karty swoje obserwacje.
 3.2. W zależności od miejsca nauczyciel zwraca uwagę uczniów na opis terenu pod 
kątem przyrodniczym, podpowiada im, jak wypełnić kartę pracy. Razem z uczniami opisuje ciek 
lub zbiornik wodny. Nauczyciel pobiera próbkę wody do pojemnika i wspólnie z uczniami ocenia 
przeźroczystość wody. Jeśli widać jakieś organizmy w wodzie można spróbować pobrać je przy 
pomocy czerpaka i wpuścić do pojemnika, aby je obserwować, a następnie bezpiecznie wypuścić 
z powrotem do wody. Pojemnik można postawić na białym tle (kartka lub tacka), aby ułatwić 
obserwację organizmów wodnych. W przypadku płytkiego potoku lub rzeki można położyć na 
jego dnie duży słoik i poczekać, co do niego wpadnie. Można też badać żywe organizmy, podnosząc 
kamień w rzece i szukając pełzających po nim larw chruścików, jętek i widelnic. Należy zwrócić 
uwagę na ostrożne obchodzenie się z organizmami, aby nie stworzyć dla nich zagrożenia (wodę 
z organizmami wylewamy z powrotem poprzez poziome zanurzenie pojemnika w strumieniu lub 
stawie, nie poprzez wylewanie z wysokości).
 3.3. Nauczyciel daje uczniom ok. 10 minut na samodzielne obserwacje, podczas których 
mają zwrócić uwagę na rośliny w strefie przybrzeżnej i w samej wodzie; obserwują zwierzęta. 
Następnie wspólnie omawiają, co zaobserwowali, i notują odpowiednio w kartach pracy.
 3.4. Podczas wyjścia w teren nauczyciel zwraca uczniom uwagę na wszelkiego rodzaju zanie-
czyszczenia – jeśli uzna za słuszne, może poprosić uczniów o założenie jednorazowych rękawiczek  
i pozbieranie śmieci do worków, które zostaną zaniesione do najbliższego pojemnika na odpady – 
należy przy tym zachować zasady bezpieczeństwa. Wcześniej zawartość znalezionych porzuconych 
pojemników, np. butelek czy puszek, można opróżnić na tacę w celu sprawdzenia, czy znajdują się 
w nich jakieś organizmy. Takie naczynia bardzo często stanowią pułapkę dla wielu bezkręgowców,  
a czasami drobnych kręgowców. Dzieci wpisują do formularza oznaczone (zebrane) rodzaje śmieci.
 3.5. Podczas wyjścia w teren nauczyciel zwraca uczniom uwagę, że powinni fotografować 
obserwowane środowisko, otoczenie, zagrożenia oraz rośliny i zwierzęta.

Nauczyciel decyduje, jak dokładnie wypełnić karty pracy, oraz sugeruje uczniom, co powinni 
wpisać (pokazuje im wcześniej konkretne gatunki i tłumaczy, jak je rozpoznać).

W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciel wprowadza specjalistyczne nazewnictwo związane 
ze środowiskiem wodnym (przewidziane w podręczniku, np. koryto rzeki, nurt, prawy i lewy 
brzeg).

Nauczyciel może zaproponować uczniom przygotowanie szkicu z terenu wycieczki, na 
którym powinni zaznaczyć następujące elementy: budynek szkoły; ciek lub zbiornik wodny; 
drogę lub trakcję kolejową; budynki w bezpośrednim otoczeniu środowiska wodnego; 
wysypiska lub duże skupiska śmieci; ważniejsze rośliny i zwierzęta – ślady bytowania związane 
ze środowiskiem wodnym itp.

4. Faza podsumowująca (15 minut)

Przed powrotem do szkoły nauczyciel odpytuje uczniów z poczynionych przez nich obserwacji. 
Odpytuje wyrywkowo uczniów lub poszczególne grupy (w zależności od przyjętego systemu pracy), 
sprawdzając, co uczniowie wpisali w karcie pracy.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: ZnACZEniE wody dLA funKCJonowAniA orgAniZmów, wpływ ZAniECZysZCZEń nA fLorę i fAunę.
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Uwagi do realizacji
Należy zapowiedzieć uczniom, że podczas wycieczki nie tylko będą obserwować przyrodę, ale 
również źródła zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska wodnego. Uczniowie będą pracować  
w parach lub małych grupach. Każda ma mieć kartę pracy. Nauczyciel razem z uczniami analizuje 
kartę. Należy zwrócić uwagę, że karta po wypełnieniu będzie opracowywana podczas kolejnej lekcji 
w szkole.
 Zajęcia z wykorzystaniem przedstawionych materiałów można poprowadzić również  
w trakcie pobytu na zielonej szkole czy podczas wycieczki klasowej.

Załącznik do lekcji
Załącznik II.1 – Karta pracy – obserwacje w terenie

Praca domowa
Praca w grupach takich jak na wycieczce. Uczniowie mają napisać sprawozdanie z wycieczki. 
Opisują, gdzie byli i co zaobserwowali. Podczas przygotowania sprawozdania korzystają 
z kart pracy. Szczególną uwagę zwracają na zaobserwowane zagrożenia dla środowiska wodnego.  
Do sprawozdania mogą dołączyć zdjęcia. 

Opis przebiegu lekcji – lekcja w klasie

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Lekcja powinna odbyć się po przeprowadzeniu zajęć terenowych. Wraz z uczniami nauczyciel 
przeprowadzi krótkie doświadczenie mające na celu pokazanie wpływu różnych czynników na 
stan wody. Nauczyciel przygotowuje wcześniej wszystkie materiały. Zbiornik powinien być 
wypełniony wodą. Lekcja odbywa się w ciągu dnia, aby sala była oświetlona. Byłoby idealnie, gdyby 
w klasie znajdowało się akwarium z roślinami i rybami, które służyłoby do porównania z akwarium 
doświadczalnym. Nauczyciel musi zwrócić szczególną uwagę, aby wykorzystywane substancje  
i przedmioty używane podczas doświadczenia były bezpieczne dla uczniów oraz aby pod żadnym 
pozorem nie dostały się do akwarium porównawczego.

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel nawiązuje do lekcji w terenie. Wspólnie z uczniami omawiają, jakie zanieczyszczenia 
i zagrożenia zaobserwowali podczas wycieczki. Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie, które 
zagrożenia lub zanieczyszczenia 1) obserwowali najczęściej, 2) są ich zdaniem największym 
niebezpieczeństwem dla organizmów wodnych i dlaczego.

3. Faza realizacyjna (20 minut)

 3.1. Nauczyciel pokazuje uczniom akwarium oraz ułożone obok niego różnego rodzaju 
materiały. Informuje uczniów, że będą umieszczać w zbiorniku po kolei wskazane materiały i za 
każdym razem, będą wspólnie się zastanawiać, jak mogłyby zachowywać się w naturalnych ciekach 
lub zbiornikach wodnych i jaki mogą mieć wpływ na organizmy wodne. Podczas obserwacji mają 
zwrócić uwagę, czy materiały toną lub unoszą się w toni bądź pływają po powierzchni, czy wpływają 
na przejrzystość wody.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: ZnACZEniE wody dLA funKCJonowAniA orgAniZmów, wpływ ZAniECZysZCZEń nA fLorę i fAunę.
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Kolejność umieszczanych materiałów:
1. tworzywa sztuczne (pojemniki i torebka foliowa)
2. kapsle i zakrętki z butelek, opakowanie aluminiowe
3. woda z wymieszaną ziemią – reprezentującą erozję brzegów rzecznych
4. woda z wymieszaną farbą
5. olej 
6. detergent

Podczas doświadczenia uczniowie zapisują w zeszytach obserwacje i wyciągają wnioski, jak takie 
materiały wpływają na organizmy żywe.
 3.2. Dodatkowo w oleju można zanurzyć pióro ptaka i gałązkę drzewa lub krzewu z liśćmi – 
zwrócić uwagę na lepkość oleju i trudność w usunięciu go z powierzchni. Ptak z piórami namoczonymi 
olejem traci izolację cieplną, a na liściach olej zatyka pory (utrudniając wymianę gazów). 
 3.3. Omówić napięcie powierzchniowe. Można w mniejszym pojemniku przeprowadzić 
doświadczenie z metalowym spinaczem pływającym po powierzchni wody, do którego dodajemy 
detergent. Spinacz zatonie. Wyjaśnić, że to samo stanie się z nartnikami oraz innymi owadami 
uzależnionymi życiowo od napięcia powierzchniowego. Na dodatek detergent zmywa naturalny 
tłuszcz z sierści i piór zwierząt wodnych, powodując przemakanie – brak tłuszczu plus woda bez 
napięcia powierzchniowego nie spływa, ale wsiąka w sierść, pióra. Pokazać na przykładzie dwóch 
piór, wcześniej umyć jedno pióro detergentem i wysuszyć. Na drugie pióro z naturalnym tłuszczem 
nakropić kroplę czystej wody i pokazać, jak spłynie z pióra, a potem nakropić wodę na wyschnięte 
umyte wcześniej pióro – woda wsiąknie.

4. Faza podsumowująca (15 minut)

Nauczyciel prosi uczniów o odczytanie notatek (np. sporządzonych w formie tabeli) dotyczących 
zachowania wprowadzanych do wody materiałów i substancji wykorzystanych w doświadczeniu. 
Wspólnie z uczniami przeprowadza analizę poszczególnych przypadków. Uczniowie zastanawiają 
się, czy mogą one stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych.
 Przykładowo, tworzywa sztuczne unoszące się na powierzchni wody, w zależności od wa-
runków (prądy wodne, wiatry), mogą się zgromadzić w zakolu rzeki lub zatoce – wówczas mogą 
ograniczyć dostęp światła do roślin (ograniczona fotosynteza), ograniczony dostęp do powierzchni 
(ograniczona możliwość korzystania z powietrza atmosferycznego), mogą uwięzić organizmy wod-
ne. Fragmenty folii zawieszone w toni wodnej mogą zostać zjedzone i spowodować śmierć zwie-
rzęcia.
 Analizując zachowanie tonących przedmiotów (twardy plastik, kapsle, folia aluminiowa), na-
leży odnieść się do możliwości transportowych rzeki i omówić deponowanie takiego materiału. Na 
przykładzie farby należy omówić rozpuszczanie substancji w wodzie, wskazać różnice w przejrzy-
stości wody (w zależności od stężenia substancji zanieczyszczającej) i omówić negatywny wpływ na 
organizmy zanieczyszczeń ograniczających przejrzystość wody.
 W przypadku oleju należy omówić ograniczone możliwości mieszania się tłuszczów z wodą 
i tworzenie przez nie bariery uniemożliwiającej wymianę gazową w stopniu niezbędnym dla or-
ganizmów. Jako źródło takiego zanieczyszczenia można wskazać awaryjne sytuacje w przemyśle 
(np. naftowym), a także bezmyślne zachowanie ludzi, którzy parkują lub myją auta w bezpośrednim 
sąsiedztwie zbiorników wodnych (częste wycieki płynów eksploatacyjnych do środowiska). 
 Zwrócić szczególną uwagę na wpływ substancji ropopochodnych na zwierzęta i rośliny, brak 
możliwości usunięcia z powierzchni i doprowadzenie do śmierci (wskutek przemoczenia i wychło-
dzenia). Podobnie w przypadku detergentu, po zmieszaniu z wodą tworzy się piana, która osiada 
na roślinach przybrzeżnych, zmieniają się właściwości wody – np. pH, twardość wody, napięcie po-
wierzchniowe.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: ZnACZEniE wody dLA funKCJonowAniA orgAniZmów, wpływ ZAniECZysZCZEń nA fLorę i fAunę.
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Uwagi do realizacji
Opcjonalnie, jako podsumowanie można wyświetlić film pt. „Świat Bez Fikcji. Rzeka Citarum – 
Największy Ściek Świata”.

Praca domowa
Uczniowie mają napisać, w jaki sposób ograniczyć zanieczyszczenie środowiska lądowego i wodnego, 
podając własne propozycje (np. w punktach). Powinni zarówno odnieść się do skali ogólnej, jak  
i podać przykłady z życia codziennego (Co Ty możesz zrobić, aby ograniczyć zanieczyszczenie?). 
Niech odpowiedzą na pytanie, co to jest idea Zero Waste, podając konkretne przykłady. Jak mogliby 
tę ideę wdrożyć w życie swoje i swojej rodziny?

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: ZnACZEniE wody dLA funKCJonowAniA orgAniZmów, wpływ ZAniECZysZCZEń nA fLorę i fAunę.
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ZAŁĄCZNIK DO SCENARIUSZY

Załącznik II.1   
KARTA PRACY – OBSERWACJE W TERENIE

Nazwa miejscowości: ........................................................................  Klasa ...............................  Data:  ...............................
Grupa (imiona i nazwiska) uczniów........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Nazwa cieku wodnego/zbiornika wodnego: ..........................................................................................................
*Brzeg: płaski/ stromy/ sztucznie umocniony/ wał przeciwpowodziowy
*W otoczeniu: zabudowania/ drogi/ zadrzewienia/ zakrzaczenia/ trzcinowiska
*Typ: rzeka/ strumień/ sztuczny zbiornik wodny/ staw/ jezioro
*Rodzaj dna: piasek/ muł/ żwir/ glina/ kamienie/ skała/ inne .......................................................................................
*Przejrzystość wody: przejrzysta/ mętna/ z zawiesinami/ glony i sinice

Obserwowane rośliny
*Drzewa: brak/ pojedyncze/ średnio liczne/ liczne
*Gatunki drzew: wierzba/ jesion/ topola/ olcha/ jarząb pospolity/ grab pospolity/ lipa/ klon jawor/ 
robinia akacjowa/ inne....................................................................................................................................................... 
*Krzewy: brak/ pojedyncze/ średnio liczne/ gęste
*Gatunki krzewów: bez lilak/ bez czarny/ dereń świdwa/ trzmielina/ leszczyna/ głóg/ jeżyna/ 
inne............................................................................................................................................................................................
*Pnącza: brak/ chmiel zwyczajny/ bluszcz pospolity/ kolczurka klapowana/ winobluszcz pięciolistkowy
*Rośliny zielne: brak/ trzcina/ pałka wodna/ tatarak/ września pobrzeżna/ lepiężniki/ pokrzywa/  
inne......................................................................................................................................................................... 
*Rośliny wodne: brak/ grążel/ grzybienie/ kotewka orzech wodny/ czermień błotna/ moczarka kanadyjska/ 
inne............................................................................................................................................................................................

Obserwowane zwierzęta
*Obserwowane zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym
kiełże/ ważki/ widelnice/ chruściki/ ślimaki/ małże/ raki/ minogi/ ryby/ ropuchy/ żaby/ traszki/ salamandra 
plamista/ kumaki/ zaskroniec/ inne ....................................................................................................................................
Zwierzęta obserwowane poza środowiskiem wodnym
owady i bezkręgowce: ............................................................................................................................................................
płazy i gady: ...............................................................................................................................................................................
Zaobserwowane gatunki ptaków ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Gatunki obserwowanych ssaków lub ich tropy/ślady ......................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Źródła zagrożeń dla środowiska wodnego
*Droga asfaltowa/ pola uprawne/ ujścia ścieków/ śmieci/ wyrzucone odpady organiczne/ inne
....................................................................................................................................................................................................
Śmieci znalezione w pobliżu wody
*Pojemniki plastikowe/ plastikowe siatki/ pojemniki szklane, fragmenty szkła/ papier/ przedmioty z metalu/ 
gruz/ sprzęt domowy/ puszki/ ubrania/ obuwie/ pojemniki po chemikaliach/ opony/inne
....................................................................................................................................................................................................

* zakreśl właściwą odpowiedź

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LEKCJA: ZnACZEniE wody dLA funKCJonowAniA orgAniZmów, wpływ ZAniECZysZCZEń nA fLorę i fAunę.



33

SCENARIUSZE LEKCJI – III

Temat lekcji:  Procesy rzeczne, dynamika rzek, specyfika rzek górskich  
i podgórskich.
Autorka:  Justyna Stańczyk

Wstęp teoretyczny 

Koryto rzeczne – forma terenu o wydłużonym, wklęsłym kształcie w obrębie dna doliny, w której koncentruje 
się przepływ wody (stale, okresowo lub epizodycznie) i transport materiału (rozpuszczonego, zawieszonego i wle-
czonego). Koryta proste zwykle są pochodzenia antropogenicznego lub ich kształt uwarunkowany jest tektonicznie  
(przez układ płyt skalnych), w naturze występują bardzo rzadko. Koryta kręte występują powszechnie. Możemy podzie-
lić koryta rzeczne na:
• meandrowe – powstają w szerokich dolinach o małym spadku terenu. Transportująca stosunkowo dużo zawiesiny 

rzeka rzeźbi takie koryto w nanoszonych przez siebie aluwiach (osadach rzecznych), płynąc wyrównanym tempem, 
z niewielką prędkością. Meandrem nazywamy odcinek koryta złożony z prawego i lewego zakola. Bardzo mocno 
meandrująca jest np. Biebrza.

• anastomozujące – wielokorytowe, bardzo kręte, głęboko wcięte w zarośniętą równinę zalewową. Spokojnie 
płynące rzeki anastomozujące mogą transportować zróżnicowane ilości zawiesiny. Jedynym wyraźnym przykładem 
takiej rzeki w Polsce jest Narew na odcinku objętym Narwiańskim Parkiem Narodowym (pomiędzy miejscowościami 
Suraż i Rzędziany).

• roztokowe – wielokanałowe, z licznymi łachami (odsypami) centralnymi, wyspami (łachy centralne utrwalone 
zaroślami krzewiastymi, drzewami). Powstają w rzekach o dużych wahaniach stanów wód, transportujących duże 
ilości żwiru lub piasku. Jednym z najpiękniejszych przykładów takiej rzeki jest Białka Tatrzańska.

 
Typy koryt rzecznych (Źródło: Nichols G. 2009. Sedimentology and stratigraphy. Wyd. 2. Wiley-Blackwell, Hoboken)

Większość rzek górskich w górnym biegu ma koryto skalne, wypełnione grubym rumowiskiem wleczonym (głazy, 
otoczaki). Na pewnym odcinku mają często charakter roztokowy, zaś w miarę odległości od źródła stopniowo 
nabierają cech rzeki meandrowej – stają się coraz bardziej kręte, szersze (w stosunku do głębokości), wyściełane coraz 
drobniejszymi kamieniami i żwirem. Rzeki meandrowe i anastomozujące naturalnie mają wiele starorzeczy – dawnych 
zakoli rzeki odciętych od głównego koryta. Wśród karpackich rzek jest to forma dość rzadka, ze względu na wąskie 
doliny rzeczne.
 Równina zalewowa – strefa dna doliny rzecznej, na której występuje okresowy przepływ wód podczas 
wielkich wezbrań (ekstremalnych) oraz depozycja osadów rzecznych. Zazwyczaj pokrywa ją roślinność typu: ziołorośla, 
wiklina, las łęgowy z olchą, wierzbą, topolą, osiką. W strefie przykorytowej występują starorzecza i wały przykorytowe 
tworzone podczas wezbrań. Strefa zewnętrzna, rzadziej zalewana, nie jest tak urozmaicona. Równina zalewowa 
zbudowana jest w górach z frakcji piaszczysto-żwirowej, a nawet głazowej i detrytusu roślinnego; w kotlinach i na 
przedpolu gór – z piasków, pyłów oraz iłów z detrytusem roślinnym. W Karpatach i na ich przedpolu zasięg równiny 
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zalewowej jest trudny do określenia, w wielu dolinach został on ograniczony i obecnie można wyznaczyć go, jedynie 
analizując ukształtowanie terenu. Przestrzeń, gdzie rzeka rozlewa się i sama tworzy siedliska, nazywamy korytarzem 
swobodnej migracji koryta. Niestety w wielu przypadkach naszym rzekom ograniczano tę przestrzeń (np. poprzez 
budowę dróg, wałów przeciwpowodziowych), zmniejszając ją nawet z 90–170 m do około 20–30 m. 
 Procesy rzeczne (fluwialne) to erozja, transport i akumulacja materiału w wyniku działalności rzeki. 
Zazwyczaj wraz z biegiem rzeki maleje spadek terenu i prędkość przepływu wód, a w związku z tym na różnych 
odcinkach rzeki zachodzą inne procesy. W górnym biegu rzeki dominuje erozja wgłębna, w biegu środkowym – 
erozja boczna, natomiast w dolnym biegu – akumulacja. W karpackich rzekach przeważa przede wszystkim erozja 
wgłębna, a na odcinkach o mniejszym spadku – erozja boczna. Transport rzeczny – przemieszczanie przez rzekę 
materiału rozpuszczonego, zawieszonego w wodzie i wleczonego po dnie. W obszarach górskich transportowana 
zawiesina jest ilasto-pylasto-piaszczysta, natomiast w transporcie dennym wleczony jest materiał piaszczysto-
żwirowo-głazowo-blokowy. Podczas wezbrań wynoszone są największe ilości materiału ze zlewni. Podczas jednego 
wezbrania może być wyniesione więcej zawiesin niż podczas całego roku bez dużych wezbrań. Erozja wgłębna – 
podczas przemieszczania materiału skalnego zachodzi proces pogłębiania dna wskutek szorowania po nim materiału. 
W obszarach górskich i wyżynnych rzeka może nawet rozcinać progi i załomy skalne, powodując cofanie się załomów 
w dnie rzeki (erozja wsteczna). Erozja boczna – woda i niesione przez nią okruchy uderzają także w brzegi koryta 
rzecznego, nieustannie je podcinając po zewnętrznej stronie nawet najłagodniejszych zakoli. Brzegi rzeki mogą być 
podcinane przez wody, mogą tworzyć strome, a nawet pionowe skarpy lub wręcz tworzyć podcięcia brzegowe.  
Nie należy podchodzić do samej krawędzi wysokiego brzegu rzeki, gdyż może się oberwać pod naszym ciężarem. Kręty 
przebieg koryta rzeki kształtuje się właśnie w wyniku erozji bocznej. Działalność akumulacyjna (depozycyjna) 
rzek – gdy rzeka zmniejsza spadek, opada poziom wody, rozszerza się koryto lub rzeka uchodzi do jakiegoś zbiornika, 
transportowany materiał odkłada się w postaci odsypów (łach), stożków napływowych czy delty.
 W rzekach górskich erozja przeważa nad transportem i akumulacją. Skutkiem tej dynamiki jest ciągłe 
przekształcanie koryt takich rzek, co zapewnia dużą różnorodność przyrodniczych siedlisk wodnych i ziemno-wodnych. 
Odkładający się piasek, żwir i kamienie (tzw. łachy, kamieńce), istnienie płycizn, gdzie żeruje narybek, i głęboczków dla 
większych ryb, miejsca o szybszym i wolniejszym nurcie na przemian – wszystko to sprzyja bogactwu gatunków. Częste 
przekształcenia brzegów rzek tworzą miejsce dla pionierskich gatunków roślin. Po każdym wezbraniu rzeki zachodzi 
od nowa proces zasiedlania zniszczonych miejsc. W korycie rzeki występują więc często obok siebie fragmenty będące 
w różnych stadiach sukcesji ekologicznej (roślinność pionierska, zarośla wierzbowe, łęgi).
 Reżim rzeczny (ustrój rzeczny) jest to charakterystyczny rytm zjawisk w rzece w ciągu roku, inaczej mówiąc 
przebieg zasilania rzeki, stanów wody, przepływów, zlodzenia. Zależy głównie od lokalnego klimatu, rzeźby terenu oraz 
budowy geologicznej zlewni. Rzeki zasilane mogą być z wód podziemnych, wodami deszczowymi, z roztopów śniegu 
czy wodami lodowcowymi. Rzeki karpackie, podobnie jak większość rzek w Europie Środkowej, wykazują zmienność 
przepływów o cechach ustroju deszczowo-śnieżnego. Charakteryzuje się on dwukrotnym wezbraniem w ciągu 
roku: jedno występuje po topnieniu śniegu na wiosnę, a drugie po letnim maksimum opadów (zob. Wykres 1). Natomiast 
najniższy poziom wód obserwujemy zwykle jesienią. 

       
Wykres 1. Wysokość lustra wody na Białej w Pławnej – średnia z 15 dnia każdego miesiąca w latach 2012, 2014 i 2016  

- opracowanie własne (Justyna Stańczyk), źródło danych: https://monitoring.prospect.pl/

Jako że karpackie rzeki (oprócz wyjątków takich jak Czarna Orawa czy Strwiąż) prowadzą wody do Wisły, to charakter 
ich zasilania determinuje w pewnym stopniu ustrój królowej polskich rzek także poniżej Karpat. Rzeki sudeckie 
charakteryzują się mniejszą zmiennością przepływów z powodu większej częstotliwości opadów niż w Karpatach. 
Rzeki europejskie mające źródła w Alpach mają ustrój lodowcowy, gdyż zasilane są głównie wodami pochodzącymi 
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z topnienia lodowców, a więc największe przypływy mają w lecie, gdy topnienie jest najbardziej intensywne. Natomiast 
rzeki mające źródła bliżej mórz – także rzeki przymorza w Polsce, np. Słupia – mają reżim deszczowy oceaniczny, 
czyli spływają nimi wody pochodzące głównie z opadów związanych z klimatem nadmorskim i przepływy są bardziej 
wyrównane, nieco niższe w lecie ze względu na większe parowanie (zob. Wykres 2 i 3).

  
Wykres 2. Reżim lodowcowy 

Źródło: Ludovic Péron, CC-BY-A 3.0,2.5,2.0,1.0
https://commons.wikimedia.org/wiki File: Module_Kander_Gasterntal.PNG

   

Wykres 3. Reżim deszczowy oceaniczny 
Źródło: Pinpin, CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0,

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bethune_hydrology-fr.svg

 Przepływem nazywamy objętość wody przepływającą przez przekrój poprzeczny koryta w jednostce czasu 
Q [m3/s]. W związku z wysokim spadkiem prędkość wody w górskich rzekach jest wyższa niż w nizinnych. Spadek 
koryta – stopień (S) nachylenia koryta w kierunku biegu rzeki, stosunek różnicy wysokości (H) do odległości (L). 
Można go obliczać dla dowolnie wybranych odcinków koryta rzeki. Wyrażany jest bez jednostek albo w procentach 
lub promilach. Rzeki górskie mają spadek koryta powyżej 5‰ (nawet kilkadziesiąt promili, np. Dunajec 25‰), natomiast 
rzeki nizinne do 1‰. Odcinki rzek o spadku ok. 1–4‰ określa się jako wyżynne. 

               

CHARAKTERYSTYCZNE DLA RZEK KARPACKICH SĄ:
- duża zmienność przepływów,
- gwałtowne wzbieranie po opadach, ale też stosunkowo szybkie opadanie fali wezbraniowej.

Duży spadek koryta sprzyja szybkiemu spływowi wód, a więc i gwałtownym wezbraniom po opadach. Innym czynnikiem 
wpływającym na szybkość wzbierania wód po deszczach jest charakter pokrycia terenu zlewni danego cieku. Im mniej 
lasów i terenów pokrytych roślinnością, a więcej powierzchni pól uprawnych lub powierzchni utwardzonych (beton, 
asfalt), tym szybciej woda spływa z powierzchni zlewni do cieków.

Bibliografia i netografia
Krzemień K., Gorczyca E., Sobucki M. 2012. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące koryt rzecznych. W: Krzemień K. (red). Struktura koryt rzek  
i potoków (studium metodyczne). Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2017/06/Materia%C5%82y-dla-uczni%C3%B3w-RZEKI-KARPACKIE.pdf [dostęp 15.03.2018]
Biuletyn nr 3 Specyfika rzek górskich i podgórskich – dynamika przepływu wody, procesy rzeczne i kształtowanie się koryt – http://rzekikarpackie.
fwie.pl/wp-content/uploads/2017/11/lososina3.pdf [dostęp 28.03.2018]
https://vimeo.com/106962834 [dostęp 28.03.2018] 
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI

• wskazuje elementy doliny rzecznej
• podaje typy koryt rzecznych oraz ich charakterystyczne cechy 
• rozróżnia koryto uregulowanej rzeki od naturalnej
• wskazuje procesy rzeczne dominujące na różnych odcinkach rzek

UMIEJĘTNOŚCI

• opisuje różne doliny rzeczne oraz ich elementy
• dostrzega wpływ regulowania i pogłębiania koryt rzecznych na prędkość 

spływu wód
• analizuje zasięg rozlewania się wód podczas wezbrań

POSTAWY
• ma świadomość znaczenia naturalnych procesów rzecznych dla tworzenia 

siedlisk przyrodniczych
• wyraża gotowość ochrony naturalnych dolin rzecznych

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA
I. Wiedza: pkt 5, 6.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 2, 7. 

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej 
okolicy: pkt 3).

Zakres treści 
A. Elementy doliny rzecznej, pojęcie spadku terenu.
B. Typy koryt rzecznych.
C. Procesy rzeczne (erozja, transport, akumulacja).
D. Wpływ regulowania i pogłębiania koryt rzecznych na prędkość spływu wód.

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Forma pracy: grupowa

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, ćwiczenia produkcyjne, pokaz

Środki dydaktyczne
• karty charakteryzujące rzeki (Załącznik III.1)
• materiały i przybory plastyczne do wykonania modeli: płyty wiórowe lub duże blachy do ciasta 

albo tace; glina, piasek, żwirek, kamyczki; papier kolorowy lub krepina; drobne patyczki, szyszki, 
liście itp.; klej introligatorski; ew. farby; nożyczki

• modele wykonane przez uczniów
• butelka z wodą 1,5 l lub 2 l (lub 5 butelek – po jednej na każdy model)
• wiadro (do zbierania wody spływającej z modeli)

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Jeżeli nie ma potrzebnych materiałów w zasobach szkoły, tydzień przed realizacją lekcji należy 
zapowiedzieć uczniom, że będą potrzebowali ww. przyborów oraz materiałów, i poprosić o ich 
przyniesienie (można uczniów podzielić na grupy, wskazując, która grupa przyniesie dany materiał). 
W ramach pracy domowej przed lekcją dobrze zadać uczniom przyjrzenie się dolinie rzecznej  
i najbliższej rzece podczas spaceru z osobą dorosłą, opisanie i/lub narysowanie ich kształtu, pokrycia 
doliny roślinnością, zabudową, wyglądu brzegów rzeki, rodzaju materiału na dnie rzeki i w dolinie.

2. Faza wprowadzająca (15 minut)

 2.1. Nauczyciel informuje uczniów, że będą mieli za zadanie stworzenie w grupach modeli dolin 
rzecznych. Zanim przystąpią do pracy, nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia różnych koryt rzecznych 
(roztokowe, meandrowe, anastomozujące, uregulowane) i omawia ich cechy charakterystyczne. 
Można tu wykorzystać karty charakteryzujące rzeki (Załącznik III.1), mapy topograficzne wybranych 
rzek (odpowiednio np. Białka, Biebrza, Narew, Przemsza) lub też pokazywać uczniom ortofotomapy 
wybranych rzek wykorzystując, np. geoserwis (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). 
 2.2. Pytając uczniów o obserwacje z pracy domowej, nauczyciel wspólnie z uczniami tworzy 
opis lokalnej rzeki (uzupełniając kartę „Rzeka karpacka”). Jeśli nie odpowiada ona w okolicy 
dokładnie charakterystyce jednego z wymienionych typów, zostanie potraktowana w czasie lekcji 
jako oddzielny typ rzeki.

3. Faza realizacyjna (50 minut)

Nauczyciel dzieli uczniów na tyle grup, ile różnych modeli rzeki będą tworzyć. Daje każdej grupie 
kartę z charakterystycznymi elementami danego typu rzeki (Załącznik III.1), zaznaczając, że powinny 
one zostać zaprezentowane w modelu. Uczniowie tworzą w grupach modele rzek. Jako podstawę 
makiety można wykorzystać płyty wiórowe, duże blachy do ciasta lub tace. Ważne, aby modele 
różnych grup miały podobne wymiary – im większe, tym bardziej miarodajne pomiary. Rzeźbę 
terenu można formować z gliny, bandaży gipsowych, piasku, żwirku, kamyczków. Ważne, aby swoją 
strukturą odzwierciedlał charakter terenu danego typu rzeki. Nie należy tych materiałów niczym 
sklejać, aby płynąca w doświadczeniu woda mogła oddziaływać na kształt koryta rzeki. Elementy 
naziemne można formować z papieru kolorowego, krepiny, patyczków, liści, szyszek oraz innych 
łatwo dostępnych przedmiotów – według fantazji i pomysłów własnych, a najlepiej dzieci. 

4. Faza podsumowująca (25 minut)

Po zakończeniu pracy nad modelami każda z grup wykonuje pokaz przed pozostałymi uczniami, 
wlewając taką samą butelkę wody do koryta rzeki na swojej makiecie. Przy każdym pokazie nauczyciel 
omawia, które z procesów rzecznych (erozja, transport, akumulacja) występują w danym korycie, 
wskazując miejsca szczególnej intensywności tych procesów i formy, które powstają w ich wyniku. 
Puszczając wodę z różną intensywnością, uczniowie analizują zasięg rozlewania się wezbranych 
wód w różnych dolinach. Przy omawianiu modelu „rzeki karpackiej” nauczyciel opowiada także 
o wpływie tych procesów na powstawanie warunków odpowiednich dla siedlisk „naturowych” (czyli 
chronionych w ramach sieci Natura 2000), jak roślinność pionierska na kamieńcach i żwirowiskach, 
zarośla wrześniowe, zarośla wierzbowe, łęgi.
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Uwagi o realizacji 
Dobrze, aby nauczyciel pomógł uczniom ustalić odpowiedni spadek terenu na makietach. Gdy 
będzie on właściwy w poszczególnych makietach, można wykonać jeszcze eksperyment: przed 
puszczeniem wody uczniowie dokują sznurkiem pomiaru długości koryta rzeki oraz odległości 
początku i końca koryta w ich modelu i zapisują je na tablicy. W trakcie pokazu z puszczaniem wody 
na makiety uczniowie mierzą stoperem czas spływu wody od początku do końca koryta rzecznego. 
Uśrednione wyniki dla każdego typu rzeki zapisywane są w kolejnej kolumnie na tablicy, po czym 
każda grupa wylicza prędkość wody w danym korycie rzeki i prędkość przemieszczenia wody od 
początku do końca koryta (prędkość spływu wód w dolinie; prędkość = droga / czas). Uczniowie 
przypisują poszczególnym typom rzek miejsca rankingowe pod względem prędkości wody w rzece. 
Nauczyciel zwraca uwagę na wynik dla doliny rzeki uregulowanej w porównaniu do doliny rzeki 
„karpackiej”, o podobnym spadku. Pomiary można powtórzyć, ustawiając wszystkie makiety pod 
tym samym kątem spadku terenu wzdłuż doliny. Z pomocą nauczyciela uczniowie formułują wnioski 
z doświadczenia.

Załączniki do lekcji
Załącznik III.1 – Karty charakteryzujące rzeki
Załącznik III.2 – Praca domowa

Praca domowa
Przyporządkuj dominujący proces rzeczny (do wyboru: akumulacja, erozja, transport)  
do odpowiednich odcinków rzeki na rysunku – Załącznik III.2.

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA VII – GEOGRAFIA

Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI

• wyjaśnia pojęcie reżimu (ustroju) rzek, charakteryzuje reżim i systemy rzek 
w Polsce i Europie

• wskazuje czynniki kształtujące ustroje rzek, wpływające na szybkość 
wezbrań wód w rzekach

UMIEJĘTNOŚCI

• wyszukuje dane na stronach internetowych 
• odczytuje dane z map i wykresów
• interpretuje wykresy
• oblicza spadek koryta rzeki

POSTAWY

• ma świadomość wpływu pokrycia terenu na szybkość spływu wód
• ma świadomość znaczenia naturalnych procesów rzecznych dla tworzenia 

siedlisk przyrodniczych
• wyraża gotowość ochrony naturalnych dolin rzecznych

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

GEOGRAFIA

I. Wiedza geograficzna: pkt 6.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 2, 3, 4.

IX. Środowisko przyrodnicze Polski na 
tle Europy: (...) główne rzeki Polski i ich 
systemy na tle rzek Europy oraz ich 
systemów (...): pkt 7), 8), 10).

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.
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Zakres treści 
A. Pojęcie reżimu (ustroju) rzeki i czynniki wpływające na jego kształt: elementy klimatu,
    ukształtowania i pokrycia terenu.
B. Systemy rzeczne Europy.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna związana  
z wynikami ćwiczeń

Środki dydaktyczne
• karty pracy zespołów (Załącznik III.3)
• przybory: nić lub sznurek do pomiaru długości koryta rzeki
• komputery z dostępem do Internetu
• mapy topograficzne (ew. wystarczy dostęp do geoserwisu http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
• nieelastyczna nić lub sznurek (do mierzenia długości rzeki na mapie)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel przygotowuje: 
• przykłady do zobrazowania różnych reżimów rzek – otwiera obrazy przytoczone we 

wprowadzeniu lub animacje dostępne online:
     – „Reżim niwalny” https://www.edukator.pl/rezim-niwalny,9272.html  
     – „Reżim pluwialny” https://www.edukator.pl/rezim-pluwialny,9273.html 
     – „Reżim niwalno–pluwialny” https://www.edukator.pl/rezim-niwalno-pluwialny,9271.html 
• kopie kart pracy zespołów (w liczbie 6 lub 12) z wpisanymi miesiącami oraz odcinkami rzek
• papier milimetrowy A3 z wyrysowanymi osiami do wykresów (4 szt.) lub arkusze kalkulacyjne 

do zbierania danych od uczniów
• mapy topograficzne z zaznaczonymi odcinkami rzeki
• kopie kart do pracy domowej (dla każdego ucznia)

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel pyta uczniów o ich obserwacje dotyczące rzek w okolicy – w jakich miesiącach najczęściej 
występują wezbrania wód, a w jakich najniższe stany wód. Następnie tłumaczy, czym jest reżim (ustrój) 
rzek na przykładach (rysuje je schematycznie na tablicy lub wyświetla pliki pobrane z Internetu).  
Warto także pokazać na mapie Europy główne rzeki i dorzecza, zwracając uwagę na to, gdzie mają 
źródła. Następnie nauczyciel zapowiada, że w czasie lekcji cała klasa wspólnie zbada ustrój najbliższej 
rzeki oraz czynniki wpływające na jego kształt.

3. Faza realizacyjna (25 minut)

 3.1. Nauczyciel dzieli klasę na 12 lub 6 dwu- lub trzy-osobowych zespołów (w zależności 
od liczby uczniów w klasie). Każdemu zespołowi przydziela miesiąc lub dwa miesiące, aby łącznie 
rozdzielić dwanaście miesięcy na wszystkie zespoły. 

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.
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 3.2. Każdy zespół otrzymuje Kartę pracy (Załącznik III.3) i ma za zadanie dla danego miesiąca:
a) obliczyć średni poziom wody dla 15 dnia miesiąca w latach 2010–2019 (wszystkich dostępnych) 
w najniższym pomiarowym punkcie na najbliższej rzece;
b) odczytać sumę opadów w danym miesiącu z wielolecia;
c) odczytać usłonecznienie w danym miesiącu z wielolecia.
 3.3. Przedstawiciele każdego zespołu nanoszą wyniki na wykres na papierze milimetrowym 
lub podają nauczycielowi wyniki do komputerowego arkusza kalkulacyjnego i z pomocą nauczyciela 
tworzą odpowiedni wykres.

Nauczyciel pomaga uczniom dostosować skalę pionową tak, aby obejmowała zakres od 
najniższej do najwyższej wartości spośród wyników uzyskanych przez zespoły.

 
 3.4. Nauczyciel dzieli najbliższą rzekę na tyle odcinków, ile jest zespołów, zaznaczając punkty 
na mapach topograficznych lub podając wskazówki jak w tabeli. Przydziela każdemu zespołowi 
odcinek rzeki oraz mapę topograficzną, która obejmuje ten odcinek. Można także korzystać 
z podkładu topograficznej mapy w geoserwisie (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). 
 3.5. Dla danego odcinka rzeki każdy zespół ma za zadanie:
d) odczytać wysokość koryta na początku i na końcu danego odcinka;
e) zmierzyć długości koryta rzeki (np. przy użyciu nieelastycznej nici lub sznurka).
 

Przykładowy podział rzek na odcinki:

Punkt
 początkowy Soła Czarna Orawa Łososina Biała Tarnowska Wisłoka Jasiołka San

1

Źródło 
potoku 
Słonica 
(Solanka)

Źródło pod 
Bukowińskim 
Wierchem

Źródła 
Łososiowego 
Potoku pod 
Jasieniem

Źródła pod
Lackową

Źródła pod 
Dębim 
Wierchem

Źródła pod 
Kanasiówką

Źródła pod 
Piniaszkowym

2

Ujście 
Czernej 
w Soli

Most 
w Harkabuzie 
przy drodze 
na Rabę Wyżną

Ujście potoku 
Czerwona 
w Półrzeczkach

Most w Banicy Most między 
Świątkową 
Wielką 
a Świątkową Małą

Rudawka 
Jaśliska 
(granica
 Rezerwatu 
Źródliska 
Jasiołki)

Ujście potoku 
Roztoki 
w Tarnawie 
Niżnej

3
Ujście Ujsoły
w Rajczy

Most w Podsarniu
(na wysokości
przysiółka Góra)

Most 
w Jurkowie
(droga na
Chyżówki)

Most
w Brunarach
Wyżnych

Myscowa Most w Woli 
Niżnej

Most
w Sękowcu

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.

Schemat wykresów do zadań 3.2. a), b) i c) Schemat wykresu do zadań 3.5. d) i e)
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4
Most kolejowy 
w Milówce

Most poniżej 
Podsarnia

Most
w Dobrej

Most 
między 
Kąclową 
a Matałówką

Most 
w Nowym 
Żmigrodzie

Most poniżej 
Jaślisk

Zapora 
w Solinie

5
Most 
w Węgierskiej 
Górce

Ujście potoku 
Bembeńskiego

Most 
w Tymbarku

Most
w Białej
Niżnej

Most 
w Majscowej

Most 
w Stasianie

Most kolejowy 
w Zagórzu

6
Most 
w Wieprzu

Most
w Podwilku 
(przy drodze 
na Kudzie)

Most 
w Piekiełku

Most 
w Bobowej

Most 
w Kołaczycach

Most pod 
Zawadką 
Rymanowską

Przeprawa 
promowa 
pod 
Krzemienną

7
Zapora
w Tresnej

Most w Podwilku 
(na głównej 
drodze)

Most między 
Młynnem
a Łososiną 
Górną

Most między 
Ciężkowicami
a Bogoniowcami

Ujście
Kamienicy

Most w Dukli Most 
w Dynowie

8

Most 
w Porąbce

Most 
w Orawce na 
wysokości 
przysiółka 
Kuligowa

Most 
w Laskowej 
(powyżej 
centrum)

Most poniżej 
Gromnikia

Ujście Dulczy Most 
pomiędzy 
Wietrznem
 i Wrocanką

Most 
Krzywcza-
Charzyna

9

Most kolejowy 
w Kętach

Most w Orawce 
na wysokości 
przysiółka 
Kralówka

Most 
w Laskowej 
(poniżej 
centrum)

Most
pomiędzy 
Tuchowem
a Burzynem

Ujście Grabianki Most 
pomiędzy 
Zręcinem
i Świerzową 
Polską

Most kolejowy 
w Przemyślu

10
Most 
w Bielanach

Most 
w Jabłonce przy 
drodze na 
Zubrzycę Dolną

Most
w Strzeszycach

Most 
w Łowczowie

Most pod
Brzeźnicą

Most 
w Jedliczu

Ujście Szkła

11
Most koło
Łęk Zasolskich

Most w Jabłonce 
przy drodze na 
Lipnicę Wielką

Most 
w Ujanowicach

Most między 
Rzuchową 
a Radlną

Most pod
Przecławiem

Most kolejowy 
pod
Brzezówką

Most 
w Rzuchowie

12
Most drogowy 
w Oświęcimiu

Ujście potoku 
Sylec

Most 
w Łososinie 
Dolnej

Most 
w Tarnowie 
w ciągu ul. 
Krakowskiej

Most w Mielcu Most pod 
Dobrucową

Most 
w Zarzeczu

Punkt końcowy – ujście

4. Faza podsumowująca (10 minut)

Gdy wykresy są już gotowe, nauczyciel naprowadza uczniów na wnioski, jakie można z nich 
wyciągnąć, zadając pytania:
Kiedy najczęściej rzeki są wezbrane? A kiedy stan wód jest zwykle najniższy?
Kiedy są najwyższe opady? Dlaczego stan wód jest najwyższy w miesiącach ………?
Kiedy jest największe usłonecznienie? Dlaczego stan wód jest najniższy w miesiącach ………?
Jaki jest spadek koryta rzeki w górnym biegu? W dolnym biegu? (A w naszej okolicy?)
Na koniec omawia, czym ustrój rzek w Karpatach różni się od rzek w innych regionach w Polsce 
(niższe opady, mniej śniegu, mniejszy spadek terenu).

Załączniki do lekcji
Załącznik III.3 – Karta pracy zespołu
Załącznik III.4 – Praca domowa

Praca domowa 
Wypełnij Załącznik III.4 zgodnie z instrukcją.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY
Załącznik III.1  

KARTY CHARAKTERYZUJĄCE RZEKI 

Rzeka roztokowa

Rzeka Rakaia, Nowa Zelandia (Fot. Andrew Cooper, CC-BY-3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ra-
kaia_River_NZ_aerial_closer.jpg).

Koryto rzeki lekko kręte, często kilka koryt 
Wiele kamienistych łach o dużej powierzchni (łachy boczne, centralne, za lub przed przeszkodami)
Wysokie podcięcia brzegowe

Rzeka meandrowa

Rzeka Szumawa, Czechy (Fot. https://pixabay.com/pl/meandry-we%C5%82tawa-szumawa-rzeka-
-las-1316553/).

Bardzo kręte koryto rzeki
Meandry
Podcięcia brzegowe (po zewnętrznej stronie zakrętu)
Piaszczyste łachy (po wewnętrznej stronie zakrętu)
Starorzecza
Spadek terenu ok. 1‰

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.
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Rzeka anastomozująca

Rzeka Narew (Źródło: Google Maps).

Koryto rzeki stworzone z kilku odnóg połączonych ze sobą w wielu miejscach
Wyspy z roślinnością (pomiędzy korytami)
Szeroka równina zalewowa
Spadek terenu ok. 0,5‰

Rzeka uregulowana

Rzeka Przemsza w okolicy Tychów (Fot. Justyna Stańczyk). 

Koryto rzeki głębokie, wcięte, proste lub z łagodnymi zakrętami
Wały przeciwpowodziowe
Starorzecza i równina zalewowa poza wałami
Spadek terenu …………………… (taki jak lokalnej rzeki)

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.
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Rzeka karpacka  
(do uzupełnienia według obserwacji lokalnej rzeki przez uczniów i/lub nauczyciela)

Rzeka Jasiołka w okolicy Trzciany (Fot. Grzegorz  Leśniewski).

Koryto....................................................................................................................................................................... 
Równina zalewowa................................................................................................................................................
Łachy.......................................................................................................................................................................... 
Podcięcia brzegowe................................................................................................................................................ 
Starorzecza............................................................................................................................................................... 
Spadek terenu.......................................................................................................................................(ok. >5‰)

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.
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Załącznik III.2  
PRACA DOMOWA

Przyporządkuj dominujący proces rzeczny (do wyboru: akumulacja, erozja, transport) do 
odpowiednich odcinków rzeki na rysunku:

Odcinki rzeki z dominacją różnych procesów korytowych
(Źródło: Nichols G. 2009. Sedimentology and stratigraphy. Wyd. 2. Wiley-Blackwell, Hoboken).

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.
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Załącznik III.3    
KARTA PRACY ZESPOŁU

Grupa (imiona i nazwiska uczniów) .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Klasa ...................................  Data lekcji ......................................................................  Miesiąc ...................................

I. Dla przydzielonego miesiąca.

Zadanie a). Obliczcie średni poziom wody dla 15 dnia miesiąca w latach 2010–2019 (wszystkich 
dostępnych) w najniższym pomiarowym punkcie na najbliższej rzece. 
Źródła danych pod linkiem:
Soła http://www.chrzanow.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=OSSO
Łososina http://www.lososina.prospect.pl/index.php
Biała Tarnowska http://www.biala.prospect.pl/index.php
Wisłoka http://www.wisloka.prospect.pl/ 
Jasiołka http://89.234.201.33/jaslo/www/
San http://www.sanok.prospect.pl/index.php

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 średnia

Zadanie b). Odczytajcie sumę opadów w danym miesiącu z wielolecia: ............................................
mm http://old.imgw.pl/klimat/

Zadanie c). Odczytajcie usłonecznienie w danym miesiącu z wielolecia: .................................................h 
http://old.imgw.pl/klimat/
Przedstawiciel każdego zespołu nanosi wyniki na wspólny dla całej klasy wykres na papierze 
milimetrowym (lub podaje nauczycielowi wyniki do komputerowego arkusza kalkulacyjnego).

Odcinek rzeki: ……………………………………………………………………………………….
II. Dla przydzielonego odcinka rzeki – korzystając z otrzymanej mapy lub topograficznego 
podkładu w geoserwisie (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/):

Zadanie d). Odczytajcie wysokość koryta na początku danego odcinka: ..............................m n.p.m.
i na końcu danego odcinka: ................................m n.p.m.
Różnica wysokości na tym odcinku: H=................................m

Zadanie e). Zmierzcie długości koryta rzeki (np. przy użyciu nieelastycznej nici, pamiętajcie 
o odpowiednim przeliczeniu ze skali mapy): L=.................................km = ...............................................m 
Przedstawiciel każdego zespołu nanosi dane na wspólny dla całej klasy wykres na papierze 
milimetrowym (lub podaje nauczycielowi wyniki do komputerowego arkusza kalkulacyjnego).

Zadanie f). Jaki jest spadek koryta na tym odcinku?

                                       

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.
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Załącznik III.4    
PRACA DOMOWA

Imię i nazwisko ............................................................................................  Klasa .......................  Data ...........................

I. Jednym z czynników, który wpływa na szybkość wzbierania wód w rzekach, jest pokrycie powierzchni 
terenu. Uporządkuj podane rodzaje pokrycia terenu – od obszarów, po których woda najszybciej spływa 
do wód powierzchniowych (1), do tych, które zatrzymują najwięcej wody (4). Odczytaj z mapy, jaką część 
powierzchni Twojego województwa stanowią tereny wymienionych rodzajów.

Ryc. Udział poszczególnych klas CORINE Land Cover 2012 poziom 1 w województwach
(źródło:   http://www.igik.edu.pl/en/corine-statystyki , dostęp 28.03.2018)

Nr w rankingu Pokrycie terenu % powierzchni województwa

Lasy i ekosystemy seminaturalne (łąki)

Obszary podmokłe

Tereny antropogeniczne

Tereny rolne

2. Odszukaj na mapie Europy poniższe rzeki i uzupełnij tabelę o państwa i morza.
Rzeka Państwo gdzie rzeka ma 

źródło
Państwa, przez które przepływa (jeżeli 

inne niż państwo źródła i ujścia)
Państwo, w którym rzeka 

ma ujście
Morze, do którego rzeka 

uchodzi

Wołga

Dunaj

Dniepr

Dniestr

Łaba

Dźwina

Loara

Tag

Niemen

Ren

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: proCesy rZeCZne, dynamiKa rZeK, speCyfiKa rZeK górsKiCh i podgórsKiCh.



48

 SCENARIUSZE LEKCJI – IV

Temat lekcji:  Korzyści z rzeki dla człowieka.
Autorka:  Joanna D. Wójcik

Wstęp teoretyczny 

Od początku istnienia cywilizacji ludzie osiedlali się w sąsiedztwie rzek, które dawały im dostęp do czystej wody do 
picia, do źródła pokarmu (ryby, skorupiaki), przygotowywania strawy oraz prania czy mycia się. Osady rolnicze czerpały 
z rzek wodę do nawadniania upraw oraz przetwarzania produktów rolnych. Młyny budowane na rzekach napędzane 
były ruchem płynącej wody. W młynach takich mielono ziarna zbóż na mąkę. W dawnych czasach, kiedy to nie było 
wygodnych dróg, rzeka była dla ludzi również szlakiem handlowym i drogą służącą do przemieszczania towarów  
i zwierząt lub sposobem na podróżowanie. Dlatego właśnie miasta o długiej historii zlokalizowane są nad rzekami. 
Wraz z upływem wieków małe osady rozrastały się w wielkie miasta. Z czasem rzeki stawały się też odbiornikiem 
wszelkich nieczystości spływających z rozrastającej się osady, ale służyły też jako element obronny (fosy, kanały). Mimo 
że obecnie nie wykorzystujemy rzek do obrony przed wrogami czy spławiania towarów, nasze życie nadal uzależnione 
jest od różnej wielkości cieków wodnych. Cała gospodarka, przemysł, energetyka, rolnictwo, produkcja zwierzęca czy 
chociażby rekreacja nierozłącznie wiążą się z rzekami.
 Bez wody nie ma życia. Nie mając wody do picia, nie możemy funkcjonować. W obecnych czasach nadal 
większość wody używanej w domach, pozyskuje się z rzek lub z budowanych na rzekach zbiorników retencyjnych,  
w których gromadzone są zapasy wody. Na potrzeby codziennego zużycia wody w domach czerpiemy też wodę ze studni, 
a więc wykorzystujemy pokłady wody gruntowej. Jednak regulacja rzek, wycinanie lasów i zmiany klimatu, powodowane 
zanieczyszczeniem środowiska wpływają na obniżenie poziomu wód gruntowych oraz obniżenie poziomu wód  
w rzekach i jeziorach. Jeśli doda się do tego zanieczyszczenie wody przez przemysł, rolnictwo czy transport drogowy, 
z łatwością można zauważyć, jak łatwo ludzkość może wyczerpać zasoby wody pitnej, które są dla nas dostępne. Opady 
deszczu i śniegu w okresie od jesieni do wiosny wystarczały, aby odnowić zasoby wody pitnej w rzekach, jeziorach czy 
zasoby wód gruntowych. Jednak ocieplanie klimatu i zmiany hydrotechniczne na rzekach związane z ich przebudową coraz 
częściej sprzyjają występowaniu suszy i obniżeniu poziomu wód gruntowych oraz poziomu wód powierzchniowych. 
W efekcie ludzkość narażona jest na ryzyko ograniczonego dostępu do czystej wody pitnej oraz wody niezbędnej  
w różnych gałęziach gospodarki. Zmiany klimatu oznaczają zarówno ubożenie zasobów wody słodkiej, jak i rosnący 
koszt jej pozyskania. Roczny przychód wody w Polsce to 192 km3, pochodzący w 97% z opadów. Niestety tyle samo 
wynosi roczny rozchód wody w naszym kraju, wynikający z małych możliwości retencjonowania wody, w wyniku 
szybkiego odpływu po wylesionych gruntach i zniszczenia siedlisk zdolnych do zatrzymania wody (bagien, torfowisk 
i in.). Od początku rozwoju gospodarki człowieka główną tendencją jest ciągłe osuszanie, drenowanie i odwadnianie 
terenów podmokłych oraz regulowanie rzek, prowadzące do występowania suszy na zmianę z gwałtownymi powodziami. 
Depresję wodną naszego kraju i świata w ogóle pogłębia też nieekonomiczne wykorzystanie wody przez człowieka. 
  Na świecie 70% wody słodkiej pochłania rolnictwo, 20% przemysł, a 10% gospodarka komunalna. W związku 
z ciągłym wzrostem gospodarczym i coraz bardziej konsumpcyjnym stylem życia zużywamy o wiele więcej wody, niż 
potrzebne jest do picia, mycia się czy prania. Zużywamy również tę wodę, która potrzebna jest do wyprodukowania 
kupowanych przez nas towarów. Ślad wodny to pojęcie odnoszące się do ilości wody zużytej na wyprodukowanie 
jakiegoś dobra (porcji pokarmu czy jednej sztuki jakiejś rzeczy). Omawiając poniższe korzyści, jakie daje nam rzeka, 
przytoczymy również wielkość śladu wodnego, tj. ilości litrów wody zużywanych do wytworzenia danego produktu. 
 Woda z rzek czy zbiorników wodnych wykorzystywana jest praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. 
Najwięcej wody zużywa się w przemyśle papierniczym, wydobywczym, chemicznym, spożywczym, elektromaszynowym,  
w elektrociepłowniach i elektrowniach atomowych. Jednak ze względu na dużą zmienność zasobów wody w cyklu 
rocznym stosunkowo często może dochodzić do okresowych niedoborów wody potrzebnej w przemyśle i innych 
gałęziach gospodarki. W Polsce mamy tendencję odwrotną w porównaniu z poborem wody na świecie, tj. na pobór 
wody dla potrzeb przemysłu przypada aż 70–74% całego zużycia wody w naszym kraju. Na zaopatrzenie wodociągów 
komunalnych przypada 15–20% zasobów. Na rolnictwo i leśnictwo przypada 10–11% całego poboru wody na potrzeby 
gospodarki narodowej. Ze względu na rozwój gospodarczy pobór ten stale rośnie. W latach 50. XX wieku zużywano 
2,2 km3 wody, w latach 90. zużywano 11–12 km3, obecnie zużywamy 10,3 km3 rocznie. Elektrownia węglowa co kilka 
minut zużywa tyle wody, ile zmieściłoby się na jednym stadionie olimpijskim. Wyprodukowanie jednej kartki papieru 
pochłania ok. 10 l wody. Do wyprodukowania 500 g plastiku potrzeba ponad 90 l wody. 
 Przemysł jest najbardziej „wodochłonny” ze wszystkich gałęzi gospodarki. Woda w zakładach przemysłowych 
użytkowana jest najczęściej do chłodzenia urządzeń lub jako rozpuszczalnik. W elektrowniach i elektrociepłowniach 
woda jest wykorzystywana do chłodzenia urządzeń energetycznych, po czym odprowadzana jest do dużych zbiorników 
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wodnych, w których temperatura jest nienaturalnie wysoka. Woda służy też do uzupełniania strat w obiegach kotłowych 
i ciepłowniczych oraz do usuwania żużlu i popiołu. Podgrzana woda paruje i wprawia w ruch turbiny napędzające 
generatory. 
 W zakładach przemysłowych wyróżnia się dwa systemy gospodarki wodnej: otwarty i zamknięty. System 
otwarty polega na jednokrotnym wykorzystaniu wody, która po zużyciu trafia do oczyszczalni ścieków lub – co gorsza 
– jest odprowadzana do rzek bez oczyszczenia. System obiegowy jest bardziej ekologiczny i polega na wielokrotnym 
używaniu tej samej wody w sposób cyrkulacyjny (tzw. obiegu zamkniętym) lub na kolejnych etapach produkcji  
w miarę zwiększania zanieczyszczenia wody w cyklu produkcyjnym (tzw. obiegu szeregowym). Czasem jakość wody 
jest poprawiana w trakcie produkcji poprzez jej częściowe oczyszczenie przed ponownym użyciem (np. w przemyśle 
cukrowniczym). W czasie produkcji różnych dóbr powstają ścieki, które trzeba oczyścić przed odprowadzeniem do 
rzek. Również woda pochodząca z chłodzenia jest oddawana do rzek, mając podwyższoną temperaturę, co negatywnie 
wpływa na żyjące w rzekach organizmy. 
 Przemysł przyczynia się też do utraty wody pitnej poprzez niszczenie podziemnych pokładów wód mineralnych. 
Występujące na dużych głębokościach zmineralizowane wody podziemne stanowią przeszkodę dla górnictwa. Dlatego, 
aby osuszyć złoża kopalin w celu ich wydobycia, wypompowuje się wodę na powierzchnię ziemi. Niestety taka woda 
zawiera duże ilości łatwo rozpuszczającego się w wodzie chlorku sodu (soli). W ten sposób do polskich rzek codziennie 
pompuje się wody pochodzące z kopalń, zawierające 7 tys. t soli kamiennej. Ma to dewastujący wpływ na słodkowodne 
środowisko nie tylko samej rzeki i organizmów w niej występujących, ale i terenów przyległych, na których rośliny 
cierpią z powodu przesolenia gruntu, doznając suszy fizjologicznej (podobnie jak drzewa przy drogach posypywanych 
solą). 
 Woda jest surowcem niezbędnym dla przemysłu energetycznego. Bez wody nie może funkcjonować żadna 
elektrownia węglowa ani jądrowa. Bez wody nie jest możliwe nie tylko wydobywanie węgla, jak opisano powyżej, ale 
również eksploatacja złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, gazu z łupków i innych surowców. Dlatego właśnie kraje, których 
zasoby wody słodkiej są małe, borykają się z ubóstwem energetycznym. Polska ma najmniejsze zasoby wody pitnej  
w Europie, z tego względu nasz kraj powinien dążyć do przekształcenia energetyki na opartą o źródła odnawialne.
 Wydobycie gazu, ropy i węgla powoduje zanieczyszczenie wody silnymi substancjami toksycznymi. Proces 
oczyszczenia takiej „zużytej” wody jest najczęściej bardzo skomplikowany, długotrwały i kosztowny. Stać na to jedynie 
bogate kraje, które mają techniczną i finansową możliwość oczyszczenia wody i wprowadzenia jej ponownie do obiegu. 
Jednak w krajach ubogich woda wykorzystywana w energetyce staje się zasobem nieodnawialnym i w zanieczyszczonej 
postaci jest zrzucana do rzek czy zbiorników wodnych, niszcząc środowisko i zasoby wody pitnej ubogiej społeczności 
lokalnej, powodując w nich często nieodwracalne zmiany. 
 Woda w przemyśle wydobywczym wykorzystywana jest przede wszystkim do wydobywania i płukania kopalin. 
Wtłacza się ją pod dużym ciśnieniem do złóż gazu lub ropy, dzięki czemu węglowodory te są wypychane na powierzchnię 
ziemi. Pozostała w złożu woda jest zanieczyszczona wskutek kontaktu np. z ropą naftową. Szczególnie dotkliwym 
dla zasobów wody pitnej procesem pozyskiwania surowców energetycznych jest tzw. szczelinowanie hydrauliczne, 
stosowane przy wydobyciu ropy i gazu z łupków. Wstrzykiwany do złoża płyn szczelinujący jest mieszaniną wody  
z różnorodnymi substancjami chemicznymi i piaskiem kwarcowym. Ma on za zadanie wypchnąć kopalinę na zewnątrz, 
poprzez zatkanie szczelin w skałach. W efekcie eksploatacji złóż łupkowych dochodzi do skażenia podziemnych pokładów 
wody. Ogromne ilości wody zużywa się podczas pozyskiwania węgla kamiennego, gdzie jest ona wykorzystywana 
głównie do usuwania kamieni z surowego urobku. W efekcie powstaje niebezpieczny odpad, który składuje się  
w otwartych basenach. 
 Wydobycie złota, diamentów i różnych rud metali wymaga również wykorzystania dużych ilości wody. 
Problem polega na tym, iż najwięcej złóż bogatych w te kopaliny znajduje się w krajach ubogich w zasoby wodne,  
np. w Afryce. Niestabilna polityka i korupcja międzynarodowych koncernów umożliwia prowadzenie rabunkowej 
gospodarki w takich krajach. W efekcie koncerny i politycy ograbiają lokalną ludność nie tylko z surowców, które 
pozwoliłyby im się wzbogacić, ale też z niewielkich zasobów wody pitnej. Efektem jest dewastacja środowiska, 
zanieczyszczenie, susza, głód mieszkańców, którzy nie mogą nawadniać pól uprawnych lub hodować zwierząt. Przykładem 
takiej rabunkowej gospodarki jest zdewastowana przez przemysł wydobywczy delta Nigru w Nigerii. Perspektywa 
rozwoju przemysłu wydobywczego na kontynencie afrykańskim pogłębia problemy środowiskowe i humanitarne 
związane z zanieczyszczeniem i brakiem wody na tym kontynencie. 
 Polski przemysł energetyczny też jest oparty na wodochłonnej energetyce zasilanej kopalinami. Najwięcej 
energii pozyskujemy ze spalania węgla, ropy naftowej i gazu. Energetyka odnawialna (wiatr, słońce, woda) jest w naszym 
kraju marginalna. W porównaniu do innych krajów europejskich nasza gospodarka oparta głównie na węglu jest 
najbardziej wodochłonna, co w perspektywie rozwoju opartego na węglu i przy tak małych zasobach wody, jakie mamy 
w Polsce, nie napawa optymizmem.
 W gospodarce komunalnej woda zużywana jest głównie na potrzeby ludności i zaopatrzenia infrastruktury 
miejskiej i wiejskiej. Zaopatrzenie w wodę dotyczy budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych, szpitali, cmentarzy, 
środków transportu oraz innych obiektów i urządzeń gospodarki komunalnej. W gospodarstwie domowym Polacy 
zużywają 150 l wody na osobę dzienne, z czego aż 148 l trafia do kanalizacji, a tylko 1–2 l są spożywane. Kolejne 150 l 
wody na dobę na jednego mieszkańca zużywane jest przez gospodarkę komunalną (to zużycie, jakie przypada na nas, 
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poza naszym własnym zużywaniem wody w domu). Jednak to nie cała woda, jaką zużywamy codziennie. Ponieważ kupując 
różne dobra, odpowiadamy za tę ilość wody, jaka została zużyta na ich wyprodukowanie. Dlatego im mniejsza jest nasza 
konsumpcja (i nie chodzi tu jedynie o jedzenie, ale też różne przedmioty przez nas kupowane i zużywane), tym mniejszy 
negatywny wpływ na zasoby wody. Ocenia się, że – w związku ze wzrostem demograficznym na świecie i rozwojem 
technologii – do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 55%. Niestety pomimo wzrostu świadomości 
ekologicznej, nadal nie umiemy przełożyć jej na codzienne funkcjonowanie. Dlatego w Polsce zużycie wody nie jest  
w pełni racjonalne i znaczna część wody uzdatnionej do spożycia jest marnowana. W przeciętnym polskim mieście 
zużywa się ponad 2 tys. l wody na sekundę. Wbrew przewidywaniom mieszkańcy bloków zużywają więcej wody niż 
mieszkańcy domów jednorodzinnych. Dlatego najlepszym sposobem na kontrolowanie poboru wody jest montowanie 
liczników zużycia wody. 
 W Polsce najmniej wody zużywa rolnictwo i leśnictwo, z racji tego, że rośliny samodzielnie pobierają wodę 
gruntową i opadową. Aczkolwiek w skali światowej, to właśnie rolnictwo pochłania najwięcej wody (aż 70% zasobów) 
ponieważ w okresach, kiedy ilość opadów atmosferycznych jest niewystarczająca, pojawia się konieczność nawadniania 
upraw. Ze względu na ocieplenie klimatu i zaburzenie cyklu hydrologicznego oraz odwadnianie zlewni rzek, poprzez ich 
niewłaściwe zagospodarowanie hydrotechniczne, coraz częściej pojawiają się susze lub wydłuża się czas ich trwania. 
 Nierozsądne zużywanie zasobów wody słodkiej na uprawę roślin w krajach o suchym klimacie prowadzi do 
nieodwracalnego osuszania zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych. W Arabii Saudyjskiej tworzy się pola 
uprawne na pustyni, zasilane wodami podziemnymi, i eksportuje zbiory do krajów Zachodu. Jednak zbiorniki tych 
wód podziemnych tworzyły się przez ostatnie tysiąclecia. Obecnie tempo ich wykorzystania doprowadzi do zaniku 
podziemnych zbiorników wodnych w ciągu kilkudziesięciu lat. Znikną w ten sposób oazy niezbędne do przetrwania 
dzikiego życia na pustyni oraz źródło wody, która w dobie ocieplania się klimatu mogłaby posłużyć jako woda pitna dla 
lokalnej ludności. Podobnie w Etiopii hoduje się kwiaty sprzedawane do Europy, pobierając wodę z lokalnych jezior. A te 
nieustannie się kurczą, co nieuchronnie grozi w tym rejonie katastrofalną suszą w ciągu kilkudziesięciu najbliższych lat.
 Ocenia się, że produkcja 1 kg pszenicy pochłania 1 000–4 000 l wody, produkcja zaś 1 kg bawełny zużywa 10 
000 l wody. W polskich warunkach najbardziej „wodochłonna” jest uprawa zbóż, w średnim stopniu uprawa ziemniaków, 
a najmniej wody zużywa się na uprawę buraków pastewnych. Jednak nadal w Polsce na 1 ha pól uprawnych potrzeba 
średnio 1–2 tys. m3 wody rocznie, w całym kraju zaś nawadniania wymaga 5,5 mln ha. W latach bardzo suchych to 
zużycie wzrasta nawet do 4,5 tys. m3/ha. Chów zwierząt również wymaga zużycia dużej ilości wody, z racji konieczności 
poboru wody na produkcję paszy dla zwierząt (począwszy od uprawy po obróbkę). Dlatego biorąc pod uwagę wodę 
zużytą w produkcji zwierzęcej, należy brać pod uwagę nie tylko samo pojenie, mycie zwierząt i czyszczenie kojców, 
ale również wodę zużytą w procesie produkcji paszy. Podsumowując, całość kosztów hodowli oszacowano tak, że 
przykładowo do wyprodukowania jajka wymaganych jest 1 000 l wody. Produkcja 1 kg wołowiny wymaga zużycia  
2 000–16 000 l wody. Porównanie kosztów produkcji roślinnej do zwierzęcej skłania do przejścia na wegetarianizm, 
ponieważ do wyprodukowania tony mięsa zużywa się pięć razy więcej wody niż do produkcji tony zboża (ślad wodny 
jest więc 5 razy większy). W hodowli ryb najwięcej wody pochłania hodowla pstrągów i ryb łososiowatych, ponieważ 
potrzebują one wód wysokiej klasy czystości (I–II klasa). 
 Wodę dzieli się na pięć klas czystości, w zależności od ich stanu/potencjału chemicznego i ekologicznego, 
oceniając elementy biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne. Stan/potencjał ekologiczny rzeki jest określany 
przez lokalny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jako: I – bardzo dobry (maksymalny), II – dobry, III – 
umiarkowany, IV – słaby lub V – zły. Jaki jest stan wód w rzekach polskich? Alarmujący. Stan/potencjał ekologiczny 
polskich rzek na rok 2013 w klasie V – zły to ok. 4% z przebadanych, IV – słaby ok. 17%, III – umiarkowany ok. 
44%, II – dobry ok. 33%, a jedynie 2% polskich rzek jest w stanie/potencjale ekologicznym I – bardzo dobrym.  
Co do zbiorników zamkniętych (stawy, jeziora i zbiorniki zaporowe) przebadanych w roku 2008 ok. 15% jest w stanie/
potencjale ekologicznym V – złym, ok. 17% w IV – słabym, ok. 24% w III – umiarkowanym, ok. 33% w II – dobrym 
i jedynie ok. 11% w I – bardzo dobrym. 
 Korzyści, jakie człowiek czerpie z rzek i wód w generalnym znaczeniu, to nie tylko woda do picia czy 
wykorzystywana w przemyśle i rolnictwie. Pamiętajmy o nieocenionej roli rzek w dostarczaniu substancji odżywczych, 
które podczas wylewów użyźniają tereny przyległe. To właśnie wzdłuż rzek rozkwitało rolnictwo również ze względu 
na nanoszone przez okresowe powodzie osady rzeczne wzbogacające glebę. W dzisiejszych czasach rzeki odizolowane 
wałami przeciwpowodziowymi nie mają już możliwości użyźniania przyległych terenów. W związku z tym rolnicy 
zmuszeni są do używania nawozów sztucznych, które z kolei wypłukiwane przez deszcze zanieczyszczają wody 
gruntowe i powierzchniowe. 
 Cały czas niedostrzeganą zaletą rzek jest stabilizacja stosunków wodnych w okolicy. Oczywiście dotyczy to 
jedynie naturalnych rzek, nieprzekształconych hydrotechnicznie. To właśnie kręte koryto wijące się między terenami 
zalewowymi, porośniętymi roślinnością łęgową zapewnia większe bezpieczeństwo powodziowe. Uregulowane rzeki, 
zamknięte w obwałowaniach, prowadzą wodę, która w sytuacji jej nadmiaru osiąga destrukcyjną siłę niszczącą 
wszystko, co napotka po drodze. Naturalna rzeka będzie więc miała wpływ na ograniczenie erozji terenów przyległych. 
Poza tym nieuregulowane rzeki pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu wód gruntowych i chronią nas przed 
konsekwencjami suszy. Nie należy zapominać o korzystnym wpływie rzek na klimat i ich udziale w podtrzymywaniu 
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cyklu hydrologicznego. Również lasy łęgowe i mokradła porastające dolinę rzeki odgrywają ogromną rolę w pochłanianiu 
dwutlenku węgla, pomagając w ograniczeniu efektu cieplarnianego. Na poziomie lokalnego mikroklimatu wody otwarte 
wspomagają ochładzanie temperatury powietrza poprzez parowanie. Obecność zróżnicowanej roślinności wzdłuż rzek 
wspomaga oczyszczanie wody z wszelkich zanieczyszczeń, jak również ogranicza dopływ zanieczyszczeń do koryta. 
Zróżnicowana struktura rzeki wspomaga natomiast samooczyszczanie się wody, uzależnione od obecności zdrowej 
struktury mikroorganizmów oraz zróżnicowanego nurtu, warunkującego odpowiednie natlenienie wody, niezbędne  
w procesie samooczyszczania.
 Ostatnią pozycją na liście dobrodziejstw, jakimi obdarowują nas rzeki i jeziora, to możliwość wypoczynku 
na łonie natury. Naturalna, czysta i nieuregulowana rzeka kształtuje piękny krajobraz, mający zbawienny wpływ na 
psychikę człowieka. Pobyt na łonie natury obniża poziom stresu, a czyste powietrze, możliwość kąpieli czy opalania 
się nad wodą polepsza nasze zdrowie fizyczne. Naturalna rzeka jest bogata w różne organizmy zamieszkujące jej 
wody i brzegi. Rzeka, dostarczając nam ryby, umożliwia wypoczynek połączony z wędkowaniem. Zróżnicowany 
nurt naturalnej rzeki daje możliwość uprawiania różnorodnych sportów wodnych jak: pływanie, nurkowanie, 
freediving (nurkowanie na wstrzymanym oddechu), kajakarstwo turystyczne i górskie, wioślarstwo, flis, rafting 
(turystyczna odmiana flisu rzecznego) i wiele innych. Na dodatek możliwość obserwowania bioróżnorodności 
związanej z naturalnymi rzekami, np. ptaków i zwierząt wodnych oraz zbieranie ziół lub grzybów występujących  
w siedliskach podmokłych dodatkowo zwiększa możliwość relaksu nad wodą czy podejmowania pieszych wycieczek. 
Dla wielu gatunków zwierząt rzeki są nie tylko miejscem zamieszkania, ale też korytarzami migracyjnymi, stąd tak 
duża popularność wycieczek ornitologicznych organizowanych właśnie wzdłuż rzek lub nad zbiornikami wodnymi, 
gdzie łatwo zaobserwować różne, czasem bardzo rzadkie gatunki ptaków, szczególnie w okresie wiosennych  
i jesiennych wędrówek.
 Wszystkie wymienione w tym artykule funkcje rzek, z których człowiek czerpie różnorodne korzyści lub 
wręcz zyski finansowe, nazywane są ogólnie usługami ekosystemowymi. Rzeki oferują nam szeroki wachlarz 
korzyści gospodarczych i społecznych, bez których nasze istnienie czy funkcjonowanie w aktualnym wymiarze nie byłoby 
możliwe. Usługi ekosystemowe są więc szeregiem funkcji ekosystemów, np. ekosystemów wodnych polegających właśnie 
na podtrzymywaniu cykli życiowych organizmów, cykli biochemicznych, hydrologicznych, w tym utrzymaniu stabilności 
klimatu, podtrzymaniu obiegu i produkcji biomasy, filtrowaniu i magazynowaniu wody wykorzystywanej w gospodarce 
narodowej (przemyśle, rolnictwie, gospodarce komunalnej). Ekosystemy wodne zapewniają też niedocenione funkcje 
estetyczne i rekreacyjne, niezbędne do podtrzymania zdrowia społecznego. A wszystko to całkowicie za darmo. 
 Dlaczego tak ważna jest ochrona naturalnych rzek, lasów łęgowych, zachowanie mokradeł lub odtwarzanie 
siedlisk podmokłych? Są one nie tylko ostoją bioróżnorodności, miejscem życia wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków, 
ssaków i bezkręgowców. Naturalne rzeki i otaczające je wilgotne siedliska są ogromnym rezerwuarem wody, niezwykle 
istotnym z punktu widzenia walki ze zmianami klimatu, powodziami i suszą. Ważnym nie tylko z punktu widzenia 
całej Ziemi, ale też dla naszych ludzkich interesów. Należy pamiętać, że im mniej wody, tym trudniej o dostęp do niej. 
Najbliższe dziesięciolecia mogą przynieść konieczność reglamentacji wody i wzrost jej cen. Woda słodka do picia stanie 
się najdroższym towarem, a każde jej źródło – z deszczówką włącznie – zostanie opodatkowane. Dlatego tak ważne 
jest zachowanie zasobów wody słodkiej, poprzez ochronę środowiska.
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA
Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI

• wskazuje korzyści, jakie człowiek czerpie z rzek
• podaje przykłady wykorzystania wody w różnych dziedzinach gospodarki
• wymienia zagrożenia dla rzek i czystości wody ze względu na ich 

gospodarcze i turystyczne wykorzystanie

UMIEJĘTNOŚCI
• analizuje korzyści i straty związane z prowadzeniem gospodarki wodnej
• dostrzega konieczność ochrony naturalności rzek i czystości wody

POSTAWY

• ma świadomość konieczności ochrony rzek i zasobów wody słodkiej
• wyraża gotowość podjęcia działań w celu zmniejszenia zużycia wody  

w czasie codziennego życia 
• podejmuje działania w celu ograniczenia swojego wpływu na rzeki podczas 

pobytu nad wodą

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

I. Wiedza: pkt 1, 5. 
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy  
w praktyce: pkt 3, 7.
III. Kształtowanie postaw – wychowanie: 
pkt 2, 7. 

V. Ja i moje otoczenie: pkt 1).
VII. Środowisko antropogeniczne 
najbliższej okolicy: pkt 3).

Zakres treści 
A. Historyczne wykorzystanie rzek przez człowieka.
B. Korzyści, jakie czerpie z rzek i z wody współczesna gospodarka ludzka.
C. Zanieczyszczenie rzek i wody podczas ich wykorzystywania w gospodarce, jak i podczas 

wypoczynku.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: pogadanka, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna

Środki dydaktyczne 
• tabela 1 (Załącznik IV.1) „Usługi ekosystemowe i korzyści dla człowieka z rzek i wody”
• karty dziedzin gospodarki (wielkości plakatu, np. z flipchart)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Należy przygotować materiały niezbędne do przeprowadzenia lekcji. Nauczyciel kopiuje Tabelę 
1 „Usługi ekosystemowe i korzyści dla człowieka z rzek i wody” (Załącznik IV.1) i wycina z niej 
każdą komórkę, tak aby uzyskać 40 luźnych karteczek z odrębną treścią. Przygotować trzeba też 
pięć kart flipchartowych podpisanych tak jak w Załączniku IV.1 (Gospodarka komunalna, Rolnictwo  
i leśnictwo, Przemysł i transport, Turystyka i wypoczynek, Usługi ekosystemowe). 
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2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel omawia temat scenariusza na zasadzie pogadanki, prowokując uczniów do poszukiwania 
właściwych odpowiedzi i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków. Należy wprowadzić 
młodzież w temat korzyści, jakie ludzie czerpią z rzek oraz usług ekosystemowych, poruszając 
zużycie wody w różnych gałęziach gospodarki na wytworzenie różnych produktów lub usług.

3. Faza realizacyjna (30 minut)

 3.1. Na początek klasa wspólnie ustala, do jakich dziedzin gospodarki i naszego życia 
wykorzystujemy rzeki i wodę. Najpewniej na pierwszym miejscu pojawi się wypoczynek i woda do 
picia. Wspólnie z nauczycielem dzieci określają więcej korzyści. Woda wykorzystywana jest przez 
przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport i turystykę. 
 3.2. Następnie nauczyciel rozwiesza na tablicy karty opisane poszczególnymi dziedzinami 
gospodarki i rozdaje dzieciom karteczki, na których wypisane są funkcje ekosystemowe rzek i wody 
oraz korzyści dla ludzkiej gospodarki. Na jednej karteczce jedna funkcja (korzyść). Zadaniem dzieci 
będzie przyporządkowanie wszystkich funkcji do konkretnych dziedzin gospodarki. Uczniowie 
mogą pracować indywidualnie lub w grupach. Po rozdaniu karteczek dzieci mają kilka minut, aby 
zapoznać się z ich treścią. 
 3.3. Nauczyciel prowadzi wykład konwersatoryjny i w jego trakcie wskazuje konkretnego 
ucznia, który odczytuje funkcję ze swojej karteczki i proponuje miejsce jej przylepienia. Jeśli nie wie, 
do którego flipcharta przyporządkować swoją karteczkę, to klasa może pomóc. Uczniowie mogą 
sami zgłaszać się, jeśli wiedzą, do jakiej dziedziny powinna być przyporządkowana ich funkcja. Każde 
dziecko podchodzi do tablicy i przylepia swoją karteczkę na odpowiedniej karcie – dziedzinie 
gospodarki lub funkcji ekosystemowej. Uczniowie mogą też wymieniać się karteczkami. Jeśli dla 
jednego ucznia treść karteczki będzie zbyt trudna, inny uczeń może zgłosić się, aby wymienić swoją 
karteczkę na tę trudniejszą i przylepić ją na właściwej karcie. W ten sposób pierwszy uczeń dostaje 
możliwość przyporządkowania łatwiejszej treści i nie będzie żadnych przegranych.

Od nauczyciela zależy które karteczki wybierze do gry, czy wszystkie, czy też tylko 
pojedyncze, wybrane zagadnienia. Można też przeznaczyć część karteczek na nagrodę 
dla najbardziej aktywnych uczniów, którzy właściwie przyporządkowując swoje karteczki, 
dostają w nagrodę następne do przyporządkowania.

4. Faza podsumowująca (5 minut)

Zakończeniem zabawy powinno być podsumowanie wprowadzające do zadania domowego,  
w którym dzieci będą miały odpowiedzieć na pytanie, jak można zmniejszyć zużycie i zanieczyszczenie 
wody oraz jak korzystać z rzeki, aby jej nie zniszczyć.

Uwagi o realizacji 
Zajęcia można przeprowadzić również w grupach, przydzielając każdej grupie karteczki z różnych 
dziedzin. Jeśli wydrukuje się Załącznik IV.1 na sztywniejszym kartonie, to pocięte karteczki mogą 
służyć jak karty do gry, które dzieci lub grupy mogą same wylosować.

Załącznik do lekcji 
Załącznik IV. 1 – Usługi ekosystemowe i korzyści dla człowieka z rzek i wody 
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Praca domowa
Zadaniem dzieci będzie napisanie krótkiego poradnika pt. Jak należy zachowywać się nad rzeką. 
Każdy uczeń może napisać poradnik składający się z kilku rozdziałów. Jak powinien zachowywać się 
nad rzeką turysta, a jak wędkarz, jak lokalny mieszkaniec lub przejeżdżający wzdłuż rzeki kierowca. 
Można też podzielić dzieci na grupy i każda z grup może opracować taki poradnik oddzielnie dla 
turysty, dla wędkarza, dla mieszkańca itd. Chodzi o stworzenie swoistego kodeksu honorowego 
użytkownika rzeki, w którym będą zawarte wskazówki, jak wypoczywać, mieszkać czy podróżować, 
aby chronić rzeki przed zanieczyszczeniem i wodę przed marnotrawstwem.

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASY VII–VIII
– GEOGRAFIA/BIOLOGIA

Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI

• wskazuje korzyści, jakie człowiek czerpie z rzek
• podaje przykłady wykorzystania wody w różnych dziedzinach gospodarki
• wymienia zagrożenia dla rzek i czystości wody ze względu na ich 

gospodarcze i turystyczne wykorzystanie
• definiuje ślad wodny i wskazuje, w których produktach spożywczych jest 

najmniejszy 

UMIEJĘTNOŚCI

• analizuje korzyści i straty związane z prowadzeniem gospodarki wodnej
• dostrzega konieczność ochrony naturalności rzek i czystości wody
• rozpoznaje produkty spożywcze o największym i najmniejszym śladzie 

wodnym

POSTAWY

• ma świadomość konieczności ochrony rzek i zasobów wody słodkiej
• wyraża gotowość podjęcia działań w celu zmniejszenia zużycia wody  

w życiu codziennym 
• podejmuje działania w celu ograniczenia swojego wpływu na ubożenie 

zasobów wodnych
• deklaruje zwracanie uwagi na to, jakie produkty kupuje i spożywa

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

III. Posługiwanie się informacjami 
pochodzącymi z analizy materiałów 
źródłowych (…).
IV. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów biologicznych (…).
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 3).

VII. Ekologia i ochrona środowiska: pkt 9).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 2), 4).

GEOGRAFIA

I. Wiedza geograficzna: pkt 4, 6.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 4, 6, 7. 
III. Kształtowanie postaw: pkt 3.

IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle 
Europy (...): pkt 14), 16).
XIII. „Mała ojczyzna”: obszar, środowisko 
geograficzne, atrakcyjność, tożsamość:  
pkt 4).
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Zakres treści 
A. Korzyści, jakie czerpie z rzek i z wody współczesna gospodarka ludzka.
B. Zanieczyszczenie rzek i wody podczas ich wykorzystywania w gospodarce, jak i podczas 

wypoczynku.
C. Definicja śladu wodnego i jego rozpoznanie w produktach.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: pogadanka, wykład konwersatoryjny, debata

Środki dydaktyczne: Karta pracy grupowej (Załącznik IV.2) 

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kopiuje karty pracy grupowej (Załącznik IV.2), aby rozdać 
każdej grupie jedną kartę. 

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel omawia temat scenariusza na zasadzie pogadanki, prowokując uczniów do poszukiwania 
właściwych odpowiedzi i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków. Należy wprowadzić 
młodzież w temat korzyści, jakie ludzie czerpią z rzek, oraz usług ekosystemowych, poruszając 
zużycie wody w różnych gałęziach gospodarki na wytworzenie różnych produktów lub usług. Niech 
dzieci spróbują same odgadnąć definicję śladu wodnego w produktach i ocenić, które z nich są 
najbardziej wodochłonne. Należy zwrócić uczniom uwagę, że im bardziej przetworzony produkt, 
tym więcej wody jest tracone (poprzez jej zużycie i zanieczyszczenie). Następnie nauczyciel dzieli 
klasę na grupy, rozdając każdej grupie kartę pracy grupowej (Załącznik IV.2). 

3. Faza realizacyjna (30 minut)

 3.1. Na początku nauczyciel prowadzi z uczniami debatę na temat usług ekosystemowych 
rzek. Każdej z grup nauczyciel przydziela jedną usługę ekosystemową do opracowania. Uczniowie 
starają się uzasadnić, jak duże znaczenie dla człowieka i jego gospodarki ma dana usługa eko-
systemowa. Uczniowie wypisują w grupie działania człowieka, które niszczą zdolność rzek do 
świadczenia nam danej usługi ekosystemowej. W jaki sposób moglibyśmy to naprawić (co robimy źle 
i jak należałoby to zmienić)? Uczniowie mają 5 minut, aby zrealizować zadanie w grupie, następnie 
należy przedyskutować wnioski wszystkich grup.
 3.2. Korzystając z tabeli produktów w karcie pracy grupowej (Załącznik IV.2) prezentującej, 
jak dużo wody pochłania produkcja 1 kg danego rodzaju pokarmu, czyli jak duży jest ślad wodny 
przykładowych produktów spożywczych, uczniowie mają za dnie napisać wodooszczędny 
jadłospis na jeden dzień. Należy uwzględnić: pierwsze i drugie śniadanie, obiad, podwieczorek 
i kolację. W tabeli ukazującej nazwę produktu spożywczego oraz ilość litrów wody zużytej na 
wyprodukowanie1kg tego produktu przedstawiono produkty zwierzęce i roślinne. Przykładowo 
do produkcji 1 kg wołowiny zużywa się 15 415 l wody, a do produkcji 1 kg szpinaku tylko 292 l. 
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 3.3. Po przygotowaniu menu każda grupa uzasadnia swoje wybory. Klasa wspólnie dyskutuje 
kolejne jadłospisy, najpierw odbywa się ocena pierwszego śniadania wszystkich grup, potem 
drugiego śniadania wszystkich grup i tak dalej, na każdym etapie dyskusji wybierając najbardziej 
wodooszczędny posiłek poprzez głosowanie, aby efektem zadania był nowy „klasowy” jadłospis 
o najmniejszym śladzie wodnym. Będzie on najpewniej zawierał propozycje dań zaczerpniętych  
z różnych grup. Młodzież powinna odpowiedzieć na pytanie, która dieta jest bardziej ekologiczna: 
mięsna czy bezmięsna.

Nauczyciel może skomplikować zadanie poprzez polecenie, aby uczniowie brali pod uwagę 
masę/objętość zużytych produktów. Wtedy należałoby przed lekcją w domu poważyć różne 
produkty, aby młodzież wiedziała, ile waży np. kromka chleba, pomidor, plasterek szynki 
(mogą być to uśrednione masy np. różnych kromek chleba – pszennej, razowej, tostowej) itp. 
Wartości te można też odszukać w Internecie. 

4. Faza podsumowująca (5 minut)

Podsumowaniem zajęć powinno być odniesienie do funkcji ekosystemowych oraz korzyści 
z rzeki i wody dla gospodarki ludzkiej. Należy również zapoznać młodzież z zadaniem domowym  
i sposobem jego wykonania. 

Uwagi o realizacji
Można skomplikować zadania i wspólnie z uczniami oszacować roczne zużycie pokarmu  
w kilogramach, wyliczając roczny ślad wodny w spożywanych przez nich produktach. Następnie 
można przekalkulować te dane na całą klasę, szkołę, miasto, kraj itp. 
 Na zakończenie nauczyciel tłumaczy uczniom, jak powinni wykonać zadanie domowe, 
którego wyniki należy omówić z uczniami na kolejnej lekcji. Nauczyciel może przydzielić całej 
klasie jedno z zaproponowanych poniżej zadań lub podzielić uczniów na dwie grupy i każdej z grup 
przydzielić jedno zadanie.

Załącznik do lekcji
• Załącznik IV.2 – Karta pracy grupowej 

Praca domowa
Zadanie 1). „Wodooszczędny ogrodnik”

Zadanie dla uczniów
Przygotuj kodeks postępowania „wodooszczędnego” ogrodnika. Pamiętajmy, że taki ogrodnik 
stosuje metody uprawy roślin nie tylko zużywające najmniej wody, ale również w najmniejszy 
sposób ją zanieczyszczające. Wymień co najmniej siedem zasad postępowania ogrodnika dbającego 
o zasoby wody.

Komentarz dla nauczyciela
Istnieje kilka sposobów na ograniczenie zużycia wody w ogrodzie bez szkody dla naszych roślin. 
Najważniejszy jest odpowiedni dobór gatunków roślin przystosowanych do naszego klimatu, a więc 
po prostu gatunków rodzimych. Kolejnym istotnym elementem jest wybór miejsca ich posadzenia. 
Gatunki sucholubne należy sadzić na przepuszczalnych glebach w miejscach wyniesionych 
i nasłonecznionych; gatunki wilgociolubne sadzimy w miejscach obniżonych, gdzie zbiera się woda 
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i na glebach słabo przepuszczalnych. Jeśli posadzimy rośliny gęsto, słońce nie będzie osuszało gleby. 
Podobnie działa rozkładanie ściółki na glebie, zabezpieczające ją przed parowaniem. Można w tym 
celu użyć również pociętej słomy, kory, liści itp. Utrzymują one wilgoć, a na dodatek rozkładając 
się, dostarczają najlepszego – naturalnego nawozu. Jeśli podstawimy pod rynnę beczkę na wodę, 
zbierzemy w ten sposób darmową deszczówkę, o jakości wystarczająco dobrej, aby używać jej 
do podlewania kwiatów. Podlewając rośliny, należy tak kierować strumień, aby dostarczać wodę 
bezpośrednio do korzeni roślin, a nie na liście. Rośliny pobierają wodę przez korzenie, a z liści 
szybko woda odparuje. Ponieważ korzenie wrastają głęboko w ziemię, należy podlać raz a obficie. 
Podlewanie rzadkie i tylko niewielką ilością wody to jak picie herbaty z dozownika wymierzającego 
małe łyki. Oczywiście, jeśli chluśniemy na korzeń wiadrem wody, które rozpłynie się dokoła, nie 
ma to większego sensu. Istotne jest powolne podlewanie, aby woda nadążała wsiąkać w glebę, 
a nie rozpływała się po powierzchni gruntu. Pomagają w tym końcówki z sitkiem rozpraszające 
strumień wody, które można założyć na końcówkę węża ogrodowego. Oczywiście podlewanie 
należy przeprowadzić wyłącznie w godzinach porannych lub wieczornych. Nie podlewamy  
w środku upalnego dnia. Przy wysokiej temperaturze woda szybko wyparuje bezpośrednio z ziemi 
lub w wyniku transpiracji przez liście. Więcej informacji na stronach:
https://poradnikogrodniczy.pl/oszczedzanie_wody.php [dostęp 14.03.2018]
https://www.woda.edu.pl/artykuly/w_ogrodzie/ [dostęp 14.03.2018]
https://tipy.interia.pl/artykul_8124,jak-oszczedzac-wode-w-ogrodzie.html [dostęp 14.03.2018]
https://zogrodemnaty.pl/jak-oszczedzac-w-ogrodzie/ [dostęp 14.03.2018]

Zadanie 2). „Posiłek mięsny – najbardziej wodochłonny”

Zadanie dla uczniów
Jak myślisz, dlaczego produkcja mięsa i innych produktów odzwierzęcych, a w szczególności 
wołowiny, jest tak wodochłonna? Wypisz w co najmniej siedmiu punktach czynniki decydujące  
o wysokim śladzie wodnym w wołowinie. Weź pod uwagę zużycie wody na każdym etapie „produkcji 
krowy” i potem jej przetworzenia, włącznie z wykorzystaniem wszystkich jej części.

Komentarz dla nauczyciela
W związku z faktem ogromnego zużycia wody i jej zanieczyszczenia w produkcji mięsnej 
kolejnym zadaniem uczniów będzie wypisanie co najmniej siedmiu czynników decydujących  
o wysokim śladzie wodnym w wołowinie. Należy wziąć pod uwagę zużycie wody na każdym etapie 
„produkcji krowy” i potem jej przetworzenia, włącznie z wykorzystaniem wszystkich jej części. 
Przykładowe przyczyny wysokiego śladu wodnego w mięsie. Co powoduje hodowla zwierząt: 
• zużycie wody do pojenia i mycia zwierząt (kąpiele odkażające racic),
• zużycie wody do utrzymania czystości (zanieczyszczenie wody odchodami zwierząt i środkami 

czystości),
• zużycie energii na oczyszczenie ścieków (produkcja prądu też pochłania dużo wody),
• zużycie wody do uprawy roślin paszowych,
• zanieczyszczenie wody środkami ochrony roślin rozpylanymi na uprawach roślin paszowych,
• zużycie wody na produkcję leków dla zwierząt (antybiotyków, witamin, mieszanek mineralnych, 

suplementów mlecznych dla cieląt itp.),
• zużycie wody w ubojni (głównie na usuwanie krwi i odchodów oraz na obróbkę tusz),
• zużycie wody w zakładach przetwarzających pozostałości (garbarnie obrabiające skóry, zakłady 

przetwarzające kości na żelatynę itp.),
• zużycie wody w trakcie przechowywania, tj. w chłodniach (nie tylko na produkcję lodu, ale też 

na sprzątanie),
• zużycie wody do klimatyzacji pomieszczeń hodowlanych (bydło nie znosi wysokich temperatur),
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• zużycie wody na utylizację odpadów (poprzez utylizację w spalarniach, działanie spalarni wymaga 
dopływu prądu, a na wytworzenie prądu też potrzebna jest woda),

• ubytek wody w środowisku poprzez wycinanie lasów, w celu utworzenia pól do produkcji 
paszy dla zwierząt (wycięcie lasu to obniżenie poziomu wód gruntowych i negatywny wpływ 
na klimat),

• zanieczyszczenie zasobów wodnych przez przenawożenie gleb uprawnych (gdy zbyt duża 
podaż nawozów, których rośliny nie są w stanie w całości pobrać, akumuluje się w glebie, 
wytrąca w kryształki i doprowadza do zasolenia gleby, co zmniejsza jej możliwości produkcyjne,  
a ostatecznie doprowadza do utraty żyzności gleby, co generuje większe jej nawożenie i tak 
koło się nakręca). 

W przypadku produktów odzwierzęcych na ich wytworzenie przypada wielokrotnie większe 
zużycie wody, niż na wyprodukowanie pokarmu roślinnego o tej samej porcji kalorii. Prawie 7/8 
zużycia wody na hodowlę zwierząt pochłania uprawa roślin paszowych. Dlatego z perspektywy 
dbania o zasoby słodkiej wody bardziej wydajne jest uzyskiwanie kalorii, białka i tłuszczu z roślin 
niż z produktów odzwierzęcych. Szczególnie dotyczy to hodowli krów, ponieważ najwięcej wody 
pochłania produkcja wołowiny. Podsumowując, im mniej produktów odzwierzęcych w naszej diecie, 
tym lepiej dla światowych zasobów wody. Zamiast produkować rośliny na pokarm dla zwierząt, 
ludzie mogliby spożywać rośliny wyprodukowane na miejscu pól paszowych. Dieta roślinna redukuje 
znacznie występowanie różnych chorób cywilizacyjnych, np. cukrzycy lub niedokrwiennej choroby 
serca. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY
Załącznik IV.1 
 
Gospodarka komunalna Rolnictwo i leśnictwo Przemysł i transport Turystyka i wypoczynek Usługi ekosystemowe

Bez wody w szkołach 
nie mogłyby odbywać się 
lekcje. Woda jest niezbędna 
w toaletach i do sprząt-
nięcia szkoły. Bez wody nie 
działałaby szkolna kuchnia 
i nikt nie zjadłby obiadu. 
Podobnie woda potrzebna 
jest w przedszkolach, żłob-
kach czy domach kultury.

W czasie suszy rolnicy 
podlewają swoje uprawy 
zużywając wodę z rzeki 
lub ze studni. Dzięki 
wodzie mamy soczyste 
pomidory, ogórki, 
arbuzy oraz wszystkie 
inne warzywa i owoce. 
Woda jest niezbędna 
do ich przetwarzania 
na soki, galaretki, 
marmolady lub zamrażania 
i konserwowania. 

W kopalni zużywa się 
wodę do wydobycia 
węgla. Woda służy 
głównie do płukania 
wydobytego węgla, aby 
usunąć z niego zbędny 
materiał skalny. Woda 
ulega w ten sposób 
zanieczyszczeniu i musi 
być oczyszczona przed 
spuszczeniem jej  
do rzeki.

Piękny krajobraz naturalnej 
rzeki oraz obfitość różnych 
gatunków zwierząt i roślin 
zachęca do obserwacji 
przyrody i pieszych 
wycieczek. Czyste 
powietrze, możliwość 
kąpieli czy opalania 
się nad wodą polepsza 
nasze zdrowie fizyczne 
i psychiczne. 

Rzeki, morza i oceany 
parują, a woda unosi się 
jako para wodna i wysoko 
nad naszymi głowami 
tworzy chmury. Te 
wędrują wraz z wiatrem 
nad lądy 
i zwracają wodę w postaci 
deszczu lub śniegu. To 
dzięki parującej wodzie 
napędzany jest obieg 
wody na naszej planecie.

Bez wody nie byłoby 
żadnego posiłku. Potrzebna 
jest do gotowania 
i robienia zup oraz do 
pozmywania brudnych 
talerzy. Również dzięki 
wodzie działają lodówka 
i zamrażarka.

Zwierzęta tak jak ludzie 
muszą często pić wodę. 
Dlatego woda jest 
niezbędna w każdej 
oborze. Bez czystej wody 
żadna krowa nie dałaby 
mleka, a nawet żadna kura 
nie zniosłaby jajka.

Woda pomaga też 
w ratowaniu naszego 
zdrowia i życia, kiedy 
używana jest do 
produkcji różnych 
leków: syropów na 
kaszel, zastrzyków, maści 
i kropel do nosa lub do 
oczu.

W nadrzecznych 
wilgotnych lasach możemy 
latem zbierać zioła 
i jagody, a jesienią – grzyby. 
Oczywiście jeśli dany las nie 
jest rezerwatem przyrody 
lub parkiem narodowym.

Rzeka to dom dla 
wielu gatunków ryb, 
małży, raków, drobnych 
bezkręgowców. Stanowią 
one pokarm dla różnych 
gatunków zwierząt. Rzeka 
chroni bioróżnorodność.

Dzięki wodzie możemy się 
myć, prać ubrania, sprzątać. 
Zużywaj mało proszku 
do prania i płynu do 
naczyń. Trudno je usunąć 
z wody w oczyszczalni 
ścieków i zabijają 
one mikroorganizmy 
oczyszczające wodę. Weź 
szybki prysznic i zakręcaj 
wodę myjąc zęby – 
zabrudzisz mniej wody.

Dużo wody zużywa się 
do sprzątania obory lub 
kurnika. W ogromnych 
chlewniach, gdzie hoduje 
się tysiące świń, woda służy 
też do odkażania różnych 
powierzchni i poideł. 
Dzięki takiej higienie 
zwierzęta nie przenoszą 
między sobą żadnych 
chorób. 

Rzeki odgrywają ogromną 
rolę w produkcji 
energii. W wielkich 
elektrociepłowniach 
miejskich ogrzewa 
się wodę, która przez 
system rur dociera do 
kaloryferów w naszych 
domach. W ten sposób 
można ogrzewać wodę 
dostarczaną do kranów 
w naszych kuchniach 
i w łazienkach.

Rzeki umożliwiają nam 
spędzenie ferii zimowych. 
Za pomocą specjalnych 
maszyn nanosi się na 
płytę lodowiska wodę 
tworząc sztuczny lód. 
Bez rzek nie moglibyśmy 
uprawiać łyżwiarstwa ani 
grać w hokeja. Sztuczny 
lód pozwala nam uprawiać 
zimowe sporty nawet latem.

Naturalna, 
nieuregulowana rzeka 
chroni przed powodzią. 
Kręte koryto, różnorodne 
dno i lasy łęgowe 
porastające naturalną 
rzekę pomagają 
zmniejszyć siłę fali 
powodziowej, chroniąc od 
zniszczeń sąsiadujące 
z rzeką miejscowości.

Rzeki pomagają nam dbać 
o ulice miast i wsi, po 
których jeżdżą polewarki, 
myjąc i szczotkując asfalt. 
Latem polewają rozgrzane 
słońcem ulice, żeby je 
ochłodzić, a przede 
wszystkim, aby nie unosił 
się z nich pył. W upalne 
dni podlewa się również 
trawniki, drzewa i kwiaty.

To w wodzie ryby składają 
jajeczka – ikrę, z których 
wylęgają się młode rybki. 
Dzięki rzekom, jeziorom 
czy oceanom rybacy mogą 
wypływać na połowy. 
Dzięki rzekom można też 
hodować karpie, pstrągi 
i łososie. Specjalnymi 
kanałami dostarcza się
z rzeki wodę do stawów 
hodowlanych.

W różnych fabrykach 
pracujące maszyny 
przegrzewają się, co 
może spowodować 
ich awarię. To właśnie 
rzeka dostarcza wody 
do ochładzania maszyn. 
Niestety taka podgrzana 
woda zwracana jest 
prosto do rzeki, a ryby 
nie lubią gorących kąpieli 
i wymierają.

Zróżnicowany nurt 
naturalnej rzeki daje 
możliwość uprawiania 
różnych sportów wodnych, 
jak pływanie, nurkowanie, 
żeglarstwo, kajakarstwo, 
jazda motorówką i wiele 
innych. Pod warunkiem, że 
jest to bezpieczne dla nas 
i dla rzeki (z motorówki nie 
wycieka paliwo).

Lasy łęgowe i roślinność 
bagienna porastająca 
doliny rzeczne działają jak 
naturalna oczyszczalnia. 
Zatrzymują spływające 
z pól wraz z deszczem 
nawozy i środki ochrony 
roślin oraz skażenia 
zrzucane do wody 
z fabryk. 

Bez wody nie działałaby 
żadna lodziarnia, cukiernia, 
bar ani restauracja. 
W takich miejscach zużycie 
wody jest duże nie tylko 
do robienia posiłków, 
ale też do zmywania 
i sprzątania, w toaletach 
dla klientów, aby utrzymać 
higienę i czystość w lokalu.

Leśnicy korzystają 
z rzek do uprawy lasu. Po 
wycięciu drzew na drewno 
trzeba posadzić nowy las. 
Woda zużywana jest do 
hodowli młodych drzewek 
w specjalnych „szkółkach 
leśnych”.

Bez wody nie obejdzie 
się żadna fabryka. Nie 
wyprodukuje się żadnych 
kosmetyków, szamponów, 
mydła czy pasty do 
zębów. Bez wody nie 
powstaną tkaniny na 
ubrania, ani skóra na 
buty. Wszystko, czego 
używamy na co dzień, 
powstało dzięki wodzie.

Woda ma też zdolności 
lecznicze. Z leczniczych 
źródeł pobiera się wody 
mineralne pomagające 
w leczeniu różnych 
schorzeń. Przy źródłach 
mineralnych powstają 
uzdrowiska, gdzie leczą się 
pacjenci z Polski 
i z zagranicy.

Nadrzeczne bagna 
i torfowiska zmniejszają 
ocieplenie klimatu, 
pochłaniając nadmiar 
dwutlenku węgla 
z atmosfery. Rośliny 
pobierają go przez liście 
i rozbijają na tlen i węgiel. 
Tlen wypuszczają do 
atmosfery, a z węgla 
budują łodygi i liście.
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Gospodarka komunalna Rolnictwo i leśnictwo Przemysł i transport Turystyka i wypoczynek Usługi ekosystemowe

Bez wody nie mogłyby 
działać przychodnie 
lekarskie ani szpitale. Do 
każdej operacji potrzebna 
jest woda, nie tylko do 
umycia i odkażenia rąk 
chirurgów. Woda zużywana 
jest do sprzątania i co 
najważniejsze odkażania 
pomieszczeń oraz narzędzi 
lekarskich.

Rzeki dostarczają 
wody nie tylko do 
hodowli zwierząt 
rzeźnych, ale również 
do ubojni i zakładów 
przetwarzających mięso 
na szynki, kiełbasy, 
pasztety czy parówki. 
W trakcie produkcji 
wędlin oraz 
przechowywania 
w chłodniach lub 
zamrażania mięsa zużywa 
się dużo wody. 

Dzięki wodzie powstaje 
prąd w elektrowniach, 
który napędza tramwaje 
i pociągi. Bez wody 
nie jeździłyby auta ani 
autobusy, nie latałyby 
samoloty. Do ich napędu 
potrzebna jest ropa 
naftowa, wydobywana 
spod ziemi. Wtłaczana 
pod ziemię woda 
wypycha ropę naftową na 
powierzchnię. 

Miło jest połączyć 
wakacyjny wypoczynek 
z wędkowaniem. Rybka 
złowiona w czystej rzece 
nie będzie skażona i stanie 
się wyśmienitym posiłkiem. 
Ważne aby ta rybka nie 
należała do chronionego 
gatunku i została złowiona 
legalnie. Każdy wędkarz 
musi mieć kartę wędkarską.

Rzeki wylewają na 
wiosnę – gdy topnieją 
śniegi i późnym latem 
– po deszczach. Taki 
cykl powodzi występuje 
w naszym kraju. 
Powodzie to naturalny 
sposób użyźniania 
pól uprawnych, 
niesionymi przez wodę 
składnikami odżywczymi. 
Współcześnie ludzie 
wolą jednak kupić 
nawozy sztuczne 
w sklepie.

Rzeki dostarczają wodę do 
ochrony przeciwpożarowej. 
Woda zbierana jest więc 
w specjalnych zbiornikach 
przeciwpożarowych 
lub doprowadzana do 
hydrantów rozmieszczonych 
na terenie miasta. Ogromne 
pożary gaszone są przy 
pomocy helikopterów. 
Pobierają one wodę w locie 
prosto z rzeki lub jeziora 
i zrzucają ją na las objęty 
pożarem.

Woda używana jest 
też w nawożeniu pól 
i ochronie upraw przed 
szkodnikami. Rolnicy 
rozpylają na polach 
różne środki zwalczające 
owady niszczące 
zbiory. Niestety, często 
stosuje się zbyt dużo 
nawozów i oprysków, 
co zanieczyszcza glebę 
i wody gruntowe. 
Później wody deszczowe 
wymywają te środki 
chemiczne z gleby prosto 
do rzeki.

Woda pomaga też przy 
wydobywaniu złota 
i diamentów. Niestety 
najczęściej złoża cennych 
kamieni i minerałów 
występują w Afryce 
(gdzie mało jest wody). 
Bogaci właściciele kopalń 
zużywają dużo wody, 
zabierając ją lokalnym 
mieszkańcom. Nie mają 
oni wody do uprawy 
swoich pól. Stąd tak dużo 
biedy jest w afrykańskich 
państwach.

Dzięki górskim rzekom 
działają kurorty narciarskie. 
Padający śnieg nie 
wystarcza do zaśnieżenia 
tras zjazdowych. Armatki 
śniegowe przerabiają więc 
wodę rzeczną w sztuczny 
śnieg. Specjalne środki 
chemiczne przyspieszają 
zamarzanie wody. Po 
stopnieniu sztucznego 
śniegu chemikalia te 
zanieczyszczają wody 
gruntowe.

Lasy łęgowe i bagna 
to ważne zbiorniki 
wody, które naturalnie 
występują wzdłuż rzek. 
Utrzymują one wilgoć 
i wysoki poziom wód 
gruntowych, chroniąc 
przed suszą. Działają też 
jak gąbka, wchłaniając 
falę powodziową. 
Usuwając roślinność 
nadrzeczną i prostując 
rzeki, osłabiamy jej 
przeciwpowodziowe 
zdolności.

Wszystkie sklepy i galerie 
handlowe uzależnione są od 
dostępu do wody. Potrzeba 
jej bardzo dużo, aby działały 
chłodnie i zamrażarki. 
Zakłady usługowe i urzędy 
potrzebują wody, aby 
obsłużyć swoich klientów. 
Bez wody nie będzie 
działał zakład fryzjerski ani 
kosmetyczka. Bez wody 
nie będą działały kina, parki 
rozrywki i baseny. Jak widać, 
całe nasze życie kręci się 
wokół wody. 

Nie wszystkie grzyby, 
które jemy, pochodzą 
z lasu. Wiele z nich 
hodują rolnicy. A grzyby 
bezwzględnie potrzebują 
wilgoci. Rzeki pomagają 
nam uprawiać pieczarki 
i boczniaki. W ten 
sposób hoduje się też 
wiele różnych gatunków 
grzybów, z których 
wyrabiane są lekarstwa, 
np. antybiotyki. Rzeki 
więc nie tylko nas karmią, 
ale też pomagają nas 
leczyć.

Rzeka pomaga 
w produkcji prądu 
elektrycznego. Podgrzana 
woda paruje i wprawia 
w ruch turbiny 
napędzające generatory 
w elektrowni. Bez wody 
nie mielibyśmy więc 
prądu w żarówce, nie 
działałby ani telewizor, 
ani komputer. Dlatego im 
mniej prądu zużywamy, 
tym lepiej dla naszych 
rzek. Zastanów się, jak 
możesz oszczędzać prąd 
na co dzień. 

Nad rzeką spędzamy 
wakacje. Kiedy wracamy 
do domu, jak odpłacamy 
się rzece za mile spędzone 
chwile? Śmieciami. 
Biwakowicze porzucają 
śmieci, wędkarze zostawiają 
żyłki i haczyki wędkarskie, 
w które zaplątują się ptaki 
wodne. Są i tacy którzy 
specjalnie wyrzucają śmieci 
nad rzekę. Wezbrana woda 
unosi je potem do morza. 
Pamiętaj żeby śmieci 
wyrzucać do kosza.

Dzikie zwierzęta 
wędrują wzdłuż brzegów 
rzek lub w nurcie wody. 
Łososie migrują z mórz 
do źródeł rzek, aby tam 
się rozmnożyć. Wzdłuż 
rzek migrują łosie i wilki 
czy ptaki wędrowne. 
Budowanie ogromnych 
mostów na rzekach 
może być niebezpieczne 
dla migrujących wzdłuż 
rzek ptaków. Podczas 
złej pogody ptaki 
obniżają lot i mogą się 
rozbijać o mosty.
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Załącznik IV.2    
 KARTA PRACY GRUPOWEJ

Grupa (imiona i nazwiska uczniów) ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  Klasa ...................................

Mając wiedzę, jak dużo wody pochłania produkcja 1 kg danego rodzaju pokarmu, czyli jak duży 
jest ślad wodny przykładowych produktów spożywczych, napisz wodooszczędny jadłospis na jeden 
dzień. Uwzględnij: pierwsze i drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Skorzystaj z poniższej 
tabeli ukazującej nazwę produktu spożywczego oraz ilość litrów wody zużytej na wyprodukowanie 
1 kg tego produktu. Przykładowo do produkcji 1 kg wołowiny zużywa się 15 415 litrów wody, a do 
produkcji 1 kg szpinaku jedynie 292 litrów wody.

Produkty mięsne
Wołowina 15 415 
Wieprzowina 5 988
Kurczak 4 325

Tłuszcze roślinne
Oliwa 14 726
Olej słonecznikowy 6 792
Olej rzepakowy 4 301

Warzywa
Soczewica 5 874
Fasola 5 053
Ciecierzyca 4 177
Soja 2 145
Bób 2 018
Kukurydza 1 222
Groszek 595
Czosnek 589
Fasolka szparagowa 547
Bakłażan 362
Ogórki 353
Dynia 336
Szpinak 292
Ziemniaki 287
Brokuł 285
Kalafior 285
Brukselka 285
Cebula 272
Kapusta 237
Sałata 237
Pomidory 214
Marchewka 195

Owoce
Oliwki 3 015
Śliwki 2 180
Awokado 1 981
Czereśnie 1 604
Wiśnie 1 411
Gruszki 922
Brzoskwinie 910
Nektarynki 910
Borówki amerykańskie 845
Jabłka 822
Banany 790
Mandarynki 748
Klementynki 748
Cytryny 642
Winogrona 608
Pomarańcze 560
Agrest 526
Kiwi 514
Grejpfrut 506
Porzeczki 499
Maliny 413
Truskawki 347
Ananas 255
Arbuz 235

Produkty mleczne
Masło 5 553
Ser żółty, ser topiony, inne
sery przetworzone 5 060
Ser biały 3 178
Mleko 1 020

Produkty zbożowe
Mąka 1 849
Makaron 1 849
Ryż 1 673
Chleb 1 608
Kasza jęczmienna 1 423
Płatki owsiane 2 416

Jajka 3 265 Napoje
Kawa 18 925
Kakao 15 636
Herbata czarna 8 856
Herbata zielona 8 856
Mleko sojowe 3 763
Sok ananasowy 1 273
Sok jabłkowy 1 141
Sok pomarańczowy 1 018
Sok winogronowy 675

Cukier trzcinowy 1 782
Cukier z buraków 
cukrowych 865

Czekolada 17 196
Rodzynki 2 433
Chipsy ziemniaczane 1 044

Orzechy łuskane
Migdały 16 095
Nerkowce 14 218
Pistacje 11 363
Laskowe 10 515 
Włoskie 9 280
Pestki dyni 5 184
Ziemne 3 974
Słonecznik 3 366

Przyprawy
Pieprz czarny 7 611
Chili 7 365
Wanilia 126 505
Cynamon 15 526
Mięta 288

Keczup 534
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Twój jadłospis na jeden dzień złożony z produktów o najmniejszym śladzie wodnym

Pierwsze śniadanie      Drugie śniadanie    
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
  
Obiad                          Podwieczorek    
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Kolacja              Przekąski w ciągu dnia   
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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SCENARIUSZE LEKCJI – V

Temat lekcji:  Powodzie i susze.
Autorki:  Anna Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer

Wstęp teoretyczny

Susza jest to okresowe wyczerpanie zasobów powierzchniowych i podziemnych wód spowodowane długim brakiem 
opadów (deszczu lub śniegu) i występowaniem wysokich temperatur. Susza objawia się w postaci obniżonego lustra 
wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach wodnych i studniach. Susza jest zjawiskiem naturalnym. Problem pojawia 
się wtedy, gdy przyczyną suszy jest działalność człowieka: melioracje terenów podmokłych oraz ich przekształcanie 
na użytki rolne, regulacje rzek, a także deforestacja. Współcześnie przyczyną suszy są też prawdopodobnie zmiany 
klimatu. Zjawisko suszy może skutkować problemami w zaopatrzeniu ludności w wodę do picia. Susza wpływa również 
negatywnie na poziom produkcji przemysłowej oraz przyczynia się do strat w produkcji rolnej lub leśnej, a także strat 
w produkcji sektora rybackiego. Suszy towarzyszy również wzrost zagrożenia pożarowego, np. w lasach.
Rozróżniamy następujące typy suszy: 
• atmosferyczna – powstaje na skutek długiego okresu bez opadów; 
• rolnicza – jest bezpośrednią konsekwencją wydłużającej się suszy atmosferycznej. Brak opadu prowadzi do 

niedostatecznej ilości wody w glebie potrzebnej do prawidłowego rozwoju roślin, w efekcie powoduje spadek 
produkcji roślinnej;

• hydrologiczna – jest kolejnym etapem pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. To okres, kiedy ilość 
wód płynących rzekami i poziom wód w jeziorach lub zbiornikach wodnych obniżają się poniżej stanów średnich; 

• hydrogeologiczna – jest ostatnim etapem rozwoju suszy, który przejawia się jako wyraźne obniżenie poziomu 
wód podziemnych w stosunku do średniego stanu. Widoczna jest w postaci m.in. wysychających studni. 

Występowaniem suszy rolniczej zagrożonych jest łącznie ok. 45% powierzchni terenów rolnych i leśnych w Polsce. 
Susze hydrologiczne zagrażają aż na 95% powierzchni kraju, zaś zasięg obszarów zagrożonych suszą hydrogeologiczną 
stanowi ponad 35% powierzchni Polski. 

Powódź jest to wezbranie wód, czyli podniesienie poziomu wody w rzece lub zbiorniku wodnym, które powoduje 
straty ekonomiczne oraz zagrożenie dla ludności i jej dobytku. Wezbrania są naturalnym elementem przyrody, ich 
całkowita eliminacja jest niemożliwa. Mają one korzystny wpływ na przyległe do rzek tereny, które dzięki nanoszonym 
przez wodę osadom są użyźniane i tworzą żyzne ziemie – mady. Woda z wezbrań dostarcza naturalny nawóz, nawadnia 
okoliczne tereny oraz podtrzymuje wysoki poziom wód gruntowych. Warunkiem korzystnego oddziaływania powodzi 
jest zachowanie zdolności retencyjnych na terenie zalewowym. 

W latach 70. XX w. próbowano walczyć z powodziami poprzez zmniejszanie obszarów zalewowych, które 
z czasem ulegały zajęciu pod zabudowę mieszkalną oraz infrastrukturę drogową. Przede wszystkim stosowano jednak 
regulację rzek, pogłębiając, umacniając i prostując ich koryta oraz budowę obwałowań i zbiorników zaporowych.

Skutkiem takiej technicznej zabudowy rzek było i nadal jest:
• szybsze odprowadzanie wody w dół biegu rzeki, powodujące gwałtowne fale powodziowe w dolnym odcinku rzeki;
• przerywanie wałów powodziowych i zalewanie rozległych terenów;
• pogłębianie koryta rzeki;
• niszczenie zabudowy technicznej rzeki (np. opasek brzegowych);
• zwiększanie się częstotliwości występowania powodzi;
• zamulanie zbiorników retencyjnych, które nie mogą gromadzić nadmiaru wody;
• spuszczanie ze zbiorników zaporowych cieplejszej lub odtlenionej wody niż woda w rzece, co jest niekorzystne dla 

wielu organizmów żyjących w rzekach;
• obniżanie poziomu wód gruntowych w dolinie rzeki i zmniejszenie odporności na suszę terenów przyległych.

Po latach takich działań okazało się, że aby uniknąć efektów powodzi, wystarczy nie zabudowywać teras zalewowych 
rzek i pozostawić rzece korytarz swobodnej migracji (czyli teren, na którym mogłyby zachodzić swobodne procesy 
korytowe rzeki, m.in. meandrowanie, zmiana trasy przebiegu rzeki – rozdzielanie koryta, podcinanie brzegów, odkładanie 
niesionego materiału itp.). Zachowanie naturalnego charakteru dolin rzecznych zmniejsza prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkód powodziowych. Unijne prawo, m.in. Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa znacznie 
ogranicza możliwość niszczenia naturalnych rzek przez ich regulację. Zgodnie z tym nowoczesnym podejściem ochrona 
przeciwpowodziowa powinna polegać na:
• odtwarzaniu terenów zalewowych wokół rzeki;
• likwidacji przegród poprzecznych na potokach i rzekach tam, gdzie jest to możliwe;
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• usuwaniu betonowych umocnień z obwałowań;
• stosowaniu umocnień naturalnych takich jak drewno czy kamień (tylko jeśli są niezbędne);
• renaturyzacji rzek (odtwarzaniu ich naturalnego charakteru);
• pozostawieniu rzece przestrzeni, w której może tworzyć naturalne koryto (korytarz swobodnej migracji);
• zachowaniu i odtwarzaniu roślinności nadrzecznej zwłaszcza lasów łęgowych zwiększających retencję; czyli 

możliwości czasowego zatrzymywania wody w dorzeczu;
• budowaniu polderów, zbiorników bocznych i suchych zbiorników;
• poszerzaniu terenów między wałami przeciwpowodziowymi;
• ograniczaniu zabudowy terenów zalewowych i przenoszeniu budynków poza terasę zalewową rzeki.
Korzyści płynące z nowoczesnego podejścia do zapobiegania powodziom:
• odzyskanie usług ekologicznych przez rzekę;
• zwiększenie bezpieczeństwa ludzi;
• ograniczanie strat powodziowych;
• podnoszenie plonów siana, poprzez wylewy nawadniające i nawożące nadrzeczne łąki i pastwiska (a przez to 

zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych);
• odtwarzanie i zachowanie miejsc lęgu, żerowania i odpoczynku dla wielu gatunków zwierząt, m.in. płazów i ptaków;
• powstawanie korytarzy wędrówek dla wielu gatunków zwierząt;
• zwiększenie retencji na terenach przyległych do rzeki.

Podsumowując, stare podejście to – oprócz zawodności systemu – utrata usług ekologicznych, zwiększenie jednostkowej 
mocy strumienia pogłębionych, wyprostowanych i obwałowanych koryt, skutkujące niszczeniem infrastruktury 
hydrotechnicznej i przyległej do rzeki podczas powodzi oraz utrata charakterystycznych cech rzeki pomiędzy 
epizodami powodziowymi. Nowe podejście to odtwarzanie równin zalewowych przez odsuwanie obwałowań od koryt 
rzecznych, budowa polderów poza obwałowaniami lub w trasie naturalnej rzeki, rewitalizacja poprzez odtwarzanie 
morfologii koryt i właściwe zagospodarowanie pasów nadbrzeżnych, co zwiększa pojemność korytową i dolinową 
rzek, i równocześnie zmniejsza prędkości odpływu wody, natomiast przy niskich stanach wód zapewnia zapasy wody na 
okresy suszy (dzięki rozwiniętej morfologii koryta).
 W celu ochrony ludzi przed skutkami powodzi opracowano mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego. Ryzyko 
powodziowe – jest to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z nią negatywnych skutków 
dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Zagrożenie powodziowe – to 
potencjalny zasięg zjawiska powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Przez obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią rozumie się: 
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%; 
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%; 
• obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem. 
Od 2015 roku każdy może łatwo znaleźć mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego na hydroportalu http://mapy.isok.
gov.pl/imap/.
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI
• podaje definicje powodzi i suszy
• wskazuje sposoby ochrony przed powodzią, które nie będą szkodzić rzece
• wyjaśnia związek suszy z powodziami

UMIEJĘTNOŚCI

• wykorzystuje film jako źródło informacji o powodziach
• wyciąga wnioski na podstawie informacji przedstawionych na filmie
• określa rodzaj ochrony przeciwpowodziowej rzeki w najbliższej okolicy
• proponuje możliwości poprawy ochrony przeciwpowodziowej w najbliższej 

okolicy

POSTAWY
• dostrzega potrzebę prowadzenia renaturyzacji rzek
• jest przekonany o korzyściach płynących z przywrócenia naturalnej retencji 

rzek

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 7.
III. Kształtowanie postaw – 
wychowanie: pkt 7.

VII. Środowisko antropogeniczne 
i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:  
pkt 6).

Zakres treści
A. Pojęcie powodzi – przyczyny.
B. Susza a powodzie. 
C. Właściwe sposoby zapobiegania powodzi, tak aby nie szkodzić rzece (nowe podejście).
D. Niewłaściwe sposoby zapobiegania powodzi (stare podejście).

Czas trwania: 45 minut 
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: metoda eksponująca – film, burza mózgów, pogadanka, praca z materiałem 
źródłowym (mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego)

Środki dydaktyczne
• karta pracy ucznia (Załącznik V.1.)
• film pt. Nie zabierajmy rzekom przestrzeni
• rzutnik multimedialny
• ekran
• komputer z dostępem do Internetu
• mapy zagrożenia powodziowego
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Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien: zapoznać się z filmem dostępnym na YouTube „Nie zabierajmy rzekom 
przestrzeni” (czas trwania: 32:22) i wybrać stosowne fragmenty potrzebne do osiągnięcia celów  
i realizacji treści lekcji (około 15 minut); powielić karty pracy dla każdego ucznia (Załącznik V.1).

2. Faza wprowadzająca (5 minut)

 2.1. Nauczyciel przeprowadza burzę mózgów w celu sformułowania definicji powodzi. 
Uczniowie zapisują ustaloną definicję w karcie pracy (Zadanie 1).
 2.2. Nauczyciel podaje cele lekcji w sposób przystępny dla ucznia. Po lekcji uczniowie 
powinni umieć odpowiedzieć na przykładowe pytania:
Co robić, aby mieszkańcom nie zagrażała powódź?
Czego nie należy robić w kwestii zabezpieczeń przed powodzią, aby nie zniszczyć rzeki?
Dlaczego w pobliżu rzek nie wolno budować domów, a powinny być tam naturalne siedliska 
przyrodnicze?

Uczniowie mogą wypełniać karty pracy indywidualnie lub w grupach, w zależności od decyzji 
nauczyciela. 

3. Faza realizacyjna (30 minut)

 3.1. Nauczyciel wyjaśnia, że na dzisiejszej lekcji uczniowie będą oglądać film podzielony na 
kilka części. Przed każdą częścią filmu należy przeczytać polecenie do wykonania zadania.
 3.2. Nauczyciel wyświetla właściwe fragmenty filmu dotyczące:
• przyczyn powodzi – wynikających ze starego podejścia do zapobiegania powodziom (czas: 0:00–

4:00);
• skutków powodzi (czas: 4:00–6:18);
• sposobów zapobiegania powodziom, które są zgodne z nowoczesnym podejściem, na przykładzie 

Niemiec i Francji (czas: 6:18–10:02) i (18:36–21:23);
• korzyści płynące z nowoczesnego podejścia do zapobiegania powodziom (czas: 22:40–23:55).
Po każdym fragmencie filmu uczniowie uzupełniają kartę pracy, wykorzystując informacje ukazane 
w filmie oraz przekazane przez nauczyciela.
 3.3. Nauczyciel przeprowadza z uczniami rozmowę (zadając proste pytania), dotyczącą 
przyczyn powodzi i właściwych sposobów jej zapobiegania. 

4. Faza podsumowująca (10 minut)

W ramach podsumowania zajęć nauczyciel, posługując się portalem http://mapy.isok.gov.pl/imap/, 
pokazuje dzieciom, jak można sprawdzić ryzyko i zagrożenie powodziowe. Ponieważ posługiwanie się 
mapami jest elementem zadania domowego, nauczyciel pokazuje ryzyko i zagrożenie powodziowe 
w odniesieniu do miejscowości innych niż te, w których zamieszkują uczniowie. Można pokazać 
ryzyko i zagrożenie powodziowe np. na Wiśle dla losowo wybranej miejscowości w górach i na 
nizinach lub dla dużego miasta i małej wioski itp.
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Uwagi o realizacji
Do zapoznania uczniów z trudnym problemem powodzi i suszy proponuje się wykorzystanie strategii 
emocjonalnej w oparciu o metodę eksponującą – film. Polecany film powstał w ramach projektu 
„Naturasieodpłaca” i jest dostępny na kanale YouTube. Jego wybrane fragmenty w przystępny 
sposób zapoznają uczniów z uwzględnionymi w zakresie treści lekcji zagadnieniami. Przygotowana 
karta pracy powinna ukierunkować obserwację filmu oraz pozwolić na usystematyzowanie wiedzy 
uczniów na temat powodzi. 
 Praca domowa – nauczyciel dobiera zadania domowe w zależności od możliwości uczniów.  
Przykładowe odpowiedzi do Zadania 1: śledzić komunikaty; dostosować się do dyspozycji służb, np. 
straży pożarnej; spakować potrzebne rzeczy – dokumenty, pieniądze, ciepłą odzież; przenieść się 
na wyższe piętro w domu itp. W Zadaniu 2 uczniowie ocenią sytuację powodziową dla swojego 
miejsca zamieszkania.

Załącznik do lekcji
Załącznik V.1 – Karta pracy ucznia do lekcji z filmem 

Praca domowa
Zadanie 1. W Twojej okolicy podano alarm o zagrożeniu powodzią. Podaj – w co najmniej pięciu 
punktach – jak radzić sobie w takiej sytuacji. Co należy zrobić, a czego nie wolno? Zadanie możesz 
wykonać na podstawie wywiadu z rodzicami, rozmowy ze strażakiem lokalnej Straży Pożarnej lub 
szukając wiadomości w Internecie.

Zadanie 2. Na podstawie „mapy zagrożenia powodziowego” umieszczonej na stronie internetowej 
Informacyjnego Systemu Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (https://wody.isok.
gov.pl) odszukaj miejsce swojego zamieszkania i określ czy:
1. obszar, na którym stoi Twój dom, jest zagrożony:

• wystąpieniem powodzi – raz na 500 lat (niskie zagrożenie)
• wystąpieniem powodzi – raz na 100 lat (średnie zagrożenie)
• wystąpieniem powodzi – raz na 10 lat (wysokie zagrożenie)

2. określ czy obszar, na którym stoi Twój dom, jest narażony na zalanie na skutek całkowitego 
zniszczenia wału przeciwpowodziowego. 

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA V–VIII – GEOGRAFIA
Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI

• podaje definicje powodzi i suszy
• wymienia przyczyny powodzi według nowego i starego podejścia
• wskazuje możliwości ochrony przed powodzią według starego i nowego 

podejścia
• wyjaśnia zależności występujące pomiędzy zjawiskami powodzi i suszy

UMIEJĘTNOŚCI

• porównuje nowe i stare podejście do powodzi i możliwości jej zapobiegania
• określa zagrożenie powodziowe na podstawie analizy map ryzyka 

i zagrożenia powodziowego
• wykorzystuje film jako źródło informacji o powodziach
• wyciąga wnioski na podstawie informacji przedstawionych na filmie
• określa rodzaj ochrony przeciwpowodziowej rzeki w najbliższej okolicy
• proponuje możliwości poprawy ochrony przeciwpowodziowej w najbliższej 

okolicy

POSTAWY
• dostrzega potrzebę prowadzenia renaturyzacji rzek
• jest przekonany o korzyściach płynących z przywrócenia naturalnej retencji rzek
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Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

GEOGRAFIA

I. Wiedza geograficzna: pkt 1, 4.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 3.
III. Kształtowanie postaw: pkt 3.

II. Krajobrazy Polski (...): pkt 7).
XI. Relacje miedzy elementami środo-
wiska geograficznego na przykładzie 
wybranych obszarów Polski. Wpływ 
sposobu zagospodarowania dorzecza  
na występowanie powodzi (...): pkt 1).

Zakres treści
A. Pojęcie powodzi.
B. Powodzie a susza.
C. Przyczyny powodzi i metody jej zapobiegania według przestarzałego podejścia.
D. Nowoczesne możliwości zapobiegania powodzi zgodne z Dyrektywą Powodziową i Ramową 

Dyrektywą Wodną UE.
E. Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego.

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: metoda eksponująca – film, symulacyjna, pogadanka, praca z materiałem 
źródłowym (mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego)

Środki dydaktyczne
• karta pracy ucznia (Załącznik V.1)
• film pt. Nie zabierajmy rzekom przestrzeni
• mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego (mapy.isok.gov.pl)
• komputer z dostępem do Internetu
• rzutnik multimedialny, ekran
• materiały do wykonania modeli rzeki uregulowanej i naturalnej do symulacji powodzi: masa 

solna, piasek, żwirek, folia, tektura, plastikowe podkładki – jako suche poldery, gąbki – jako tereny 
podmokłe wchłaniające wodę, mech – jako torfowiska, nakrętki z butelek jako zabudowania, 
szyszki – jako drzewa oraz inne według własnego pomysłu

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Kilka dni przed planowaną lekcją, nauczyciel powinien ustalić z uczniami materiały potrzebne do 
wykonania symulacji powodzi w rzece uregulowanej i naturalnej, które trzeba przynieść na lekcję; 
zapoznać się z filmem dostępnym na YouTube „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni” (czas trwania: 
32:22) i wybrać stosowne fragmenty potrzebne do osiągnięcia celów i realizacji treści lekcji (około 
15 minut); powielić karty pracy ucznia (Załącznik V.1).

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

 2.1. Nauczyciel przeprowadza z uczniami pogadankę na temat powodzi, zadając następujące 
pytania: Czy kiedykolwiek widzieliście wezbranie rzeki lub powódź? Czym różni się wezbranie od 
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powodzi? Kiedy można uznać, że wystąpiła powódź? Jak często występują powodzie w Polsce i na 
świecie? Jakie działania stosują ludzie w celu zapobiegania powodziom?
 2.2. Nauczyciel informuje, że na dzisiejszej lekcji uczniowie będą mogli przekonać się 
o skuteczności różnych sposobów zapobiegania powodziom. W tym celu uczniowie wykonają 
symulację powodzi na przygotowanych w grupach modelach i obejrzą film ukazujący różne podejścia 
do działań przeciwpowodziowych.

3. Faza realizacyjna (70 minut)

 3.1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, które budują makiety uregulowanych 
(wyprostowanych, zawężonych, z zabudową techniczną, wałami itp.) i naturalnych rzek  
(meandrujących, z przyległymi starorzeczami, polderami, torfowiskami, lasami łęgowymi itp.) 
wykorzystując wszystkie przyniesione materiały. Dwie grupy wykonują symulację powodzi na 
modelach rzek uregulowanych, pozostałe zaś na modelach rzek naturalnych. 
 3.2. Każda z grup kolejno prezentuje swoją „powódź”. Uczniowie wyciągają wnioski 
dotyczące powodzi na dwóch różnych typach rzek, uwzględniając: siłę powodzi i jej zasięg oraz 
wielkość zniszczeń.
 3.3. Nauczyciel informuje uczniów, że na temat różnych sposobów działań 
przeciwpowodziowych uczniowie więcej dowiedzą się z filmu pt. „Nie zabierajmy rzekom 
przestrzeni”. W trakcie jego oglądania powinni zwrócić uwagę na:
• przyczyny powodzi powodowane „starym” podejściem do ich zapobiegania;
• skutki „starego” podejścia do zapobiegania powodziom; 
• zapobieganie powodziom zgodne z nowoczesnym podejściem do tego problemu na przykładzie 

Niemiec i Francji;
• efekty nowoczesnego podejścia.
 3.4. Po obejrzeniu filmu uczniowie wspólnie z nauczycielem wykonują zadania z karty pracy 
ucznia (Załącznik V.1).
 3.5. Nauczyciel pokazuje uczniom stronę internetową Informacyjnego Systemu Osłony 
Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami, w tym przed powodzią, i pokazuje mapę ryzyka oraz 
zagrożenia powodziowego. Objaśnia uczniom, że na mapach ryzyka i zagrożenia powodziowego 
można uzyskać informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi na określonym obszarze. 
Zaznaczono na nich między innymi:
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie – raz na 500 lat;
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie – raz na 100 lat;
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie – raz na 10 lat;
• obszary narażone na zalanie na skutek zniszczenia wału przeciwpowodziowego i uszkodzenia 

wału przeciwsztormowego.
 3.6. Uczniowie na podstawie mapy określają ryzyko i zagrożenie powodziowe miejsca 
swojego zamieszkania.

4. Faza podsumowująca (10 minut)

Nauczyciel wspólnie z uczniami dyskutuje na temat działań przeciwpowodziowych zastosowanych 
na ich lokalnej rzece. Razem zastanawiają się jakie działania należałoby podjąć, aby nadać ich rzece 
bardziej naturalny charakter, a tym samym przywrócić jej zdolności do ograniczania powodzi. 
Na zakończenie nauczyciel zadaje pracę domową (Załącznik V.2). Rozwiązanie krzyżówki: 1 – 
renaturtyzacja, 2 – poldery, 3 – koryto, 4 – zalewowy, 5 – meandry, 6 – suchy, 7 – regulacja, 8 – 
zaporowy. Hasło – retencja (tj. możliwość czasowego zatrzymania wody w dorzeczu lub zlewni).
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Uwagi o realizacji
Dla uczniów klas starszych, do zapoznania z problemem powodzi i suszy proponuje się zastosowanie 
strategii operacyjnej z wykorzystaniem symulacji powodzi na przygotowanych samodzielnie przez 
uczniów modelach rzek oraz strategii emocjonalnej w oparciu o metodę eksponującą – film. 
Polecany film powstał w ramach projektu „Naturasieodpłaca” i jest dostępny na kanale YouTube.
 Symulacja powodzi pozwoli uczniom na zaobserwowanie różnic w przebiegu powodzi na 
rzece uregulowanej i naturalnej. Uczniowie powinni wykonać modele rzek na podstawie 
posiadanej wiedzy geograficznej i własnej wyobraźni, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów 
zgromadzonych przed lekcją. Film „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni” pozwoli uczniom na 
pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat powodzi. Natomiast karta pracy, uzupełniona po 
obejrzeniu filmu, stanowić będzie notatkę z lekcji. Analiza map zagrożenia i ryzyka powodziowego 
umożliwi pokazanie praktycznego ich zastosowania. Na podsumowanie lekcji uczniowie będą mogli 
wyrazić własną opinię na temat strategii działań przeciwpowodziowych prowadzonych na ich 
lokalnej rzece. 

Załączniki do lekcji
Załącznik V.1 – Karta pracy ucznia do lekcji z filmem 
Załącznik V.2 – Karta zadania domowego – krzyżówka 

Praca domowa
W celu utrwalenia wiadomości z lekcji rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i wyjaśnij, co ono oznacza.
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY

Załącznik V. 1 
KARTA PRACY UCZNIA DO LEKCJI Z FILMEM 
PT. NIE ZABIERAJMY RZEKOM PRZESTRZENI

Grupa (imiona i nazwiska uczniów) ………………………………………………………………… 
Klasa .…………………………  Data …………………………

Zadanie 1.
Powódź jest to: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 2.
Na podstawie fragmentu filmu wyświetlonego przez nauczyciela wymień:
a) przyczyny powodzi:
1. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
b) skutki „starego” podejścia do zapobiegania powodziom, czyli technicznej zabudowy rzek:
1. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
c) sposoby zapobiegania powodziom zgodne z nowoczesnym podejściem:
1. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
d) korzyści z nowoczesnego podejścia do zapobiegania powodziom:
1. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik V.2     
PRACA DOMOWA – KRZYŻÓWKA

W celu utrwalenia wiadomości z lekcji rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło i wyjaśnij, co ono oznacza.

1

2

3

4

5

6

7

8

HASŁO:  ...................................................................................................................................................................
napisz definicję odgadniętego hasła ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
1. Proces przywrócenia środowisku stanu naturalnego, np. przywrócenie rzece naturalnego, 

krętego koryta.
2. Obszary, które mogą być zalewane w czasie wezbrań do poziomu wody między wałami rzeki.
3. Część rzeki, która ulega pogłębianiu, prostowaniu lub spłycaniu podczas jej regulacji.
4. Teren wokół rzeki, który powinien zostać odbudowany podczas renaturyzacji rzeki.
5. Inaczej zakola rzek.
6. Rodzaj sztucznego zbiornika na rzekach, zalewanego jedynie podczas powodzi.
7. Sztuczna zmiana koryta rzeki, która jest najczęstszą przyczyną powodzi.
8. Zbiornik na rzece zatrzymujący nadmiar wody w razie powodzi.
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SCENARIUSZE LEKCJI – VI

Temat lekcji:  Siedliska chronione w obszarach sieci Natura 2000.
Autorki: Anna Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer

Wstęp teoretyczny

Program Natura 2000 jest to obszarowa forma ochrony przyrody wprowadzona w Polsce w 2004 roku w związku  
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Program obejmuje ochroną około 200 najcenniejszych, zagrożonych w skali 
Europy siedlisk przyrodniczych, z czego w Polsce występuje 81 różnych siedlisk przyrodniczych. Na obszarach objętych 
projektem „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” osiem siedlisk jest obiektem ochrony. Obszary Natura 2000 tworzą 
Europejską Sieć Ekologiczną chronioną na jednakowych zasadach, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Na terenach 
tych można prowadzić działalność gospodarczą, z wyjątkiem tej, która negatywnie oddziałuje na siedliska przyrodnicze lub 
gatunki zwierząt bądź roślin chronionych w obszarach sieci Natura 2000. 
  Siedlisko przyrodnicze jest to obszar lądowy lub morski, na którym panują charakterystyczne warunki 
abiotyczne (np. gleba, wilgotność, nachylenie terenu) oraz występują cenne gatunki zwierząt i roślin. Siedliska przyrodnicze 
chronione w obszarach Natura 2000 obejmują m.in. ekosystemy leśne, nieleśne, nadrzeczne, torfowiskowe, łąkowe. Ważnym 
elementem w ochronie rzecznych obszarów Natura 2000 są siedliska leśne, które tworzą strefę ochronną wzdłuż rzek.
 Siedliska „naturowe” związane z rzekami karpackimi obejmują zarówno siedliska występujące bezpośrednio 
w korycie rzeki, jak i związane z jej brzegiem, a w dalszej odległości także z doliną rzeczną. Każde z tych siedlisk cechuje 
specyficzny skład gatunków roślin, po których możemy je rozpoznać. Siedliska spotykane nad rzekami objętymi projektem 
to głównie: 6430 ziołorośla nadrzeczne – górskie nadpotokowe ziołorośla lepiężnikowe; 3220 pionierska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków; 3240 zarośla wierzbowe; 3230 zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich 
potoków; 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, jesionowe; 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 
ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion; 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie; 91F0 łęgowe lasy 
dębowo-wiązowo-jesionowe. Złożony z czterech cyfr kod liczbowy przed nazwą każdego siedliska jest uniwersalny dla 
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dokładna charakterystyka siedlisk znajduje się w Załączniku VI.4. 
 Siedliska nadrzeczne są dobrze przystosowane do zmieniających się warunków, jakie panują nad rzekami górskimi. 
Zniszczone gwałtownym wezbraniem zbiorowiska pionierskie, szybko kolonizują nowe odsypy żwiru, a powalone w lesie 
łęgowym drzewa zapewniają miejsce żerowania i zamieszkania dla różnych gatunków zwierząt. Siedliskom nadrzecznym nie 
zagraża zmienny charakter górskich rzek, do którego przystosowały się w toku ewolucji. Największym zagrożeniem jest 
działalność człowieka: zaśmiecanie, usuwanie żwiru z rzek, wycinanie drzew, palenie ognisk, roznoszenie roślin inwazyjnych, 
zabudowa teras zalewowych, regulacja rzek na długich odcinkach oraz ich umacnianie, budowa zbiorników zaporowych itp.
 W ekosystemach leśnych stare i martwe drzewa są ważnym elementem środowiska naturalnego – stanowią 
miejsce żerowania, rozrodu oraz schronienia wielu rzadkich i chronionych gatunków. Pozostawionych w lesie martwych 
drzew nie należy postrzegać jako marnowanie cennego surowca, ponieważ mają one ogromny wpływ na podtrzymywanie 
i wzbogacanie lokalnej bioróżnorodności. Najważniejsze funkcje martwego drewna w lesie to: udział w krążeniu 
pierwiastków; środowisko życia saprofitycznych grzybów i owadów; miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków; miejsce 
zimowania płazów i drobnych ssaków; udział w retencji wód powierzchniowych; ochrona zboczy gór przed erozją.
 Występują różne formy martwego drewna w lesie: posusz – martwe lub zamierające drzewa stojące w drzewostanie; 
kłody – pnie leżących już drzew; wykroty – wyrwy w gruncie wraz z bryłami korzeniowymi przewróconych drzew; złomy 
– stojące pozostałości złamanych drzew; pniaki – pozostałości ściętych drzew; próchniejące tkanki żywego drzewa, np. 
w dziuplach.

Bibliografia i netografia
Biderman A., Szczepkowska-Szczęśniak K. 2014. Bioróżnorodność wokół nas. Pakiet materiałów edukacyjnych. Scenariusze dla nauczycieli. 
Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec.
Eisenreich W, Eisenreich D. 1993. Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
Eisenreich W, Eisenreich D. 2000. Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce. Wydanie poszerzone i uzupełnione. Oficyna 
Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
Stichmann W., Kretzschmar E. 1996. Spotkania z przyrodą. Rośliny. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
Funkcje martwych drzew - http://www.us.edu.pl/funkcje-martwych-drzew [dostęp 5.02.2018]
http://www.iop.krakow.pl/karpaty [dostęp 3.02.2018]
Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Materiały dla uczniów – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2017/06/Materia%C5%82y-dla-
uczni%C3%B3w-RZEKI-KARPACKIE.pdf [dostęp 2.02.2018]
Biuletyn nr 6 Siedliska przyrodnicze „Jasiołka” (siedliska: 3220, 3230, 3240, 6510, 91E0) – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2018/02/
RK_Jasio%C5%82ka6.pdf [dostęp 2.02.2018]
Biuletyn nr 6 Siedliska przyrodnicze „Dolna Soła” (siedliska: 3150, 6430, 91F0) – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2018/02/RK_
Dolna_So%C5%82a6.pdf [dostęp 2.02.2018]
Solon J. Ekologiczna rola martwego drewna w ekosystemach leśnych – dyskusja wybranych zagadnień w świetle literatury – https://www.igipz.pan.pl/
tl_files/igipz/ZGiK/projekty/martwe_drewno/solon_drewno.pdf [dostęp 5.02.2018]



74

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI

• wymienia najbardziej charakterystyczne siedliska chronione w rzecznych 
obszarach Natura 2000 występujących w najbliższej okolicy

• wymienia czynniki zagrażające bioróżnorodności siedlisk
• wyjaśnia rolę starych drzew i martwego drewna w ekosystemach

UMIEJĘTNOŚCI

• rozpoznaje typy siedlisk „naturowych” występujące nad lokalną rzeką
• zapisuje wyniki obserwacji terenowych w karcie pracy
• uzasadnia potrzebę ochrony siedlisk
• wykonuje pomiary abiotycznych czynników środowiska
• proponuje działania sprzyjające zachowaniu siedlisk
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć terenowych

POSTAWY
• dostrzega potrzebę prowadzenia działań ochronnych dla zachowania bio-

różnorodności siedlisk
• wykazuje dbałość o powierzony sprzęt badawczy

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy  
w praktyce: pkt 2, 3, 7. 
III. Kształtowanie postaw – 
wychowanie: pkt 7.

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej 
okolicy: pkt 1).
VII. Środowisko antropogeniczne 
i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:  
pkt 8).

Zakres treści
A. Siedliska chronione nad rzekami objętymi programem Natura 2000, występujące w najbliższej 

okolicy (wybrane z wymienionych w Załączniku VI.4).
B. Charakterystyka wybranego siedliska na podstawie występujących gatunków roślin i warunków 

abiotycznych.
C. Rola starych drzew i martwego drewna w siedliskach.
D. Czynniki zagrażające bioróżnorodności badanego siedliska.

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: lokalna rzeka (najlepiej obszar Natura 2000)
Formy pracy: zbiorowa, grupowa

Metody dydaktyczne: metoda badawcza, obserwacja terenowa, ćwiczenie praktyczne, 
pogadanka

Środki dydaktyczne
• karta pracy do opisu siedliska (Załącznik VI.1)
• wykaz alfabetyczny gatunków roślin w siedliskach chronionych w obszarach Natura 2000 

(Załącznik VI.2)
• karta pracy „Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach” (Załącznik VI.3)
• mierniki: wilgotności powietrza i gleby oraz pH gleby i wody

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien: powielić dla uczniów do pracy w grupach karty pracy do opisu siedliska 
(Załącznik VI.1), wykaz alfabetyczny gatunków roślin w siedliskach chronionych w obszarach Natura 
2000 (Załącznik VI.2) oraz kartę pracy „Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach” (Załącznik 
VI.3). Należy też przygotować przyrządy do pomiaru czynników abiotycznych i mapę terenu oraz 
zabrać na zajęcia w terenie „Fiszki do rozpoznawania siedlisk” (Załącznik VI.4).

2. Faza wprowadzająca (15 minut)

Nauczyciel opowiada uczniom o roli programu Natura 2000 w ochronie cennych i zagrożonych 
siedlisk, podaje definicję siedliska i wymienia siedliska chronione występujące na obszarach objętych 
projektem „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz stawia 
problem badawczy: Jakie siedlisko występuje w miejscu, w którym jesteśmy? Nauczyciel dzieli klasę 
na cztery grupy i rozdaje karty pracy do rozpoznawania dwóch lub trzech siedlisk. Nauczyciel 
przypomina zasady bezpiecznego zachowania nad rzeką i na obszarze Natura 2000 oraz zasady 
korzystania ze sprzętu badawczego. Nauczyciel ustala z uczniami sposób prowadzenia badań w celu 
rozwiązania powyższego problemu.

3. Faza realizacyjna (60 minut)

 3.1. Uczniowie, posługując się instrukcjami z karty pracy i wykazem alfabetycznym gatunków  
w siedliskach chronionych w obszarach Natura 2000 przeprowadzają badania terenowe.  
Po wykonaniu badań poszczególne grupy prezentują swoje wyniki i wspólnie z nauczycielem 
ustalają nazwę siedliska. Pomocne w tym będą „Fiszki do rozpoznawania siedlisk” znajdujące 
się w materiałach dla nauczyciela (Załącznik VI.4). Następnie nauczyciel i uczniowie rozmawiają  
o zagrożeniach bioróżnorodności w badanym terenie.
 3.2. Uczniowie wykonują obserwacje dotyczące starych drzew i martwego drewna według 
instrukcji zamieszczonej w karcie pracy. Na podstawie obserwacji uczniowie przedstawiają wnioski 
na temat roli starych drzew i martwego drewna w ekosystemach. Wnioski zapisują w karcie pracy.

4. Faza podsumowująca (15 minut)

Po wykonaniu zawartych w kartach zadań nauczyciel wspólnie z uczniami przeprowadza rozmowę, 
podkreślając rolę siedlisk „naturowych” i konieczność ich ochrony oraz rolę martwego drewna  
i starych drzew w ekosystemach.

Uwagi o realizacji
Zaplanowane zajęcia z zastosowaniem obserwacji terenowej i metody badawczej należy 
przeprowadzić w środowisku lokalnym (nad najbliższą rzeką objętą programem Natura 2000). 
Celem zajęć jest rozpoznanie siedliska na podstawie charakterystycznych gatunków roślin i cech 
abiotycznych środowiska. Uczniowie powinni pracować w grupach, wykorzystując instrukcje podane 
w kartach pracy oraz proste urządzenia do badania czynników abiotycznych. Każda grupa może 
opisywać inne siedlisko. Nauczyciel udziela uczniom pomocy w rozpoznawaniu gatunków i ustaleniu 
nazwy siedliska z wykorzystaniem Załącznika VI.4 „Fiszki do rozpoznawania siedlisk”. Ważnym 
elementem ekosystemów leśnych są stare i martwe drzewa. W związku z tym przygotowano 
oddzielną kartę pracy, poświęconą tej problematyce. W celu realizacji tej części zajęć nauczyciel 
przydziela grupom takie siedliska, w których można spotkać martwe drzewa (nie będą to więc łąki 
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ani starorzecza). Zajęcia powinny zakończyć się kreatywnym zadaniem domowym, polegającym 
na narysowaniu logo badanych siedlisk, które powinno odnosić się do charakterystycznych cech 
badanego siedliska i ułatwić uczniom jego zapamiętanie.

Załączniki do lekcji
Załącznik VI.1 – Karta pracy do opisu siedliska 
Załącznik VI.2 – Wykaz alfabetyczny gatunków roślin w siedliskach chronionych w obszarach N2000 
Załącznik VI.3 – Karta pracy „Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach” 
Załącznik VI.4 – „Fiszki do rozpoznawania siedlisk”

Praca domowa 
Na podsumowanie zajęć zaprojektuj i narysuj logo badanego siedliska, które powinno odnosić się 
do cech charakterystycznych zbadanego terenu.

 SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA VIII – BIOLOGIA
Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI

• wyjaśnia znaczenie programu Natura 2000 dla ochrony siedlisk i cennych 
gatunków w Europie

• wymienia siedliska chronione w obszarach Natura 2000 występujące  
na obszarach objętych projektem „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”

• wymienia gatunki charakterystyczne roślin występujących w wybranych 
siedliskach, w najbliższej okolicy

• wyjaśnia rolę starych drzew i martwego drewna w ekosystemach

UMIEJĘTNOŚCI

• rozpoznaje gatunki roślin występujących w najbliższej okolicy
• określa typ siedliska na podstawie gatunków charakterystycznych  

dla danego siedliska
• zapisuje wyniki obserwacji w karcie pracy
• wykonuje pomiary abiotycznych czynników środowiska
• dostrzega związek pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniem  

dla bioróżnorodności
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć terenowych

POSTAWY

• dostrzega potrzebę prowadzenia działań ochronnych dla zachowania 
bioróżnorodności siedlisk

• wyraża gotowość do włączenia się w działania na rzecz ochrony siedlisk
• wykazuje dbałość o powierzony sprzęt badawczy

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biologicznej 
oraz podstawowych zjawisk i procesów 
biologicznych: pkt 1), 3).
II. Planowanie i przeprowadzanie obser-
wacji oraz doświadczeń; wnioskowanie  
w oparciu o ich wyniki: pkt 1), 3).
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej 
wiedzy do rozwiązywania problemów 
biologicznych (...).
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska (...).

VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 4), 5).
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Zakres treści
A. Siedliska chronione nad rzekami objętymi programem Natura 2000 i w najbliższej okolicy.
B. Gatunki charakterystyczne siedlisk i warunki ekologiczne.
C. Funkcjonowanie siedlisk, w tym rola starych drzew i martwego drewna.
D. Zagrożenia dla bioróżnorodności siedlisk w obszarach Natura 2000 w Karpatach.

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: lokalna rzeka (najlepiej obszar Natura 2000)
Formy pracy: zbiorowa, grupowa

Metody dydaktyczne: metoda badawcza, pogadanka

Środki dydaktyczne
• karta pracy do rozpoznawania siedliska (Załącznik VI.1)
• karta „Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach” (Załącznik VI.5)
• atlasy i klucze do oznaczania roślin, grzybów i zwierząt (opcjonalnie Załącznik VI.2)
• mierniki: wilgotności powietrza i gleby oraz pH gleby i wody

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien: powielić kartę do rozpoznawania siedliska (Załącznik VI.1) i kartę „Stare 
drzewa i martwe drewno w ekosystemach” (Załącznik VI.5); przygotować przyrządy do pomiaru 
czynników abiotycznych, atlasy i klucze do rozpoznawania roślin, mapę terenu, zabrać ze sobą 
Załącznik VI.4 – „Fiszki do rozpoznawania siedlisk”.

2. Faza wprowadzająca (15 minut)

Nauczyciel opowiada uczniom o roli programu Natura 2000 w ochronie cennych i zagrożonych 
siedlisk, podaje definicję siedliska przyrodniczego i wymienia siedliska chronione występujące na 
obszarach objętych projektem „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”. Nauczyciel podaje cel lekcji 
i stawia problem badawczy: Jakie siedliska występują w miejscu, w którym jesteśmy? Zadaje pytanie: 
W jaki sposób można się o tym dowiedzieć? Ostatecznie ustala z uczniami sposób prowadzenia 
badań w celu rozwiązania powyższego problemu. Nauczyciel przypomina zasady bezpiecznego 
zachowania nad rzeką i na obszarze Natura 2000 oraz zasady korzystania ze sprzętu badawczego. 
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i rozdaje karty do rozpoznawania siedliska.

3. Faza realizacyjna (60 minut)

 3.1. Uczniowie prowadzą badania terenowe, rozpoznając charakterystyczne gatunki przy 
pomocy atlasów i kluczy do oznaczania roślin oraz wykonując pomiary czynników środowiska 
abiotycznego. Po wykonaniu badań poszczególne grupy prezentują swoje wyniki i wspólnie wyciągają 
wnioski dotyczące typów siedlisk występujących w miejscu prowadzonych badań oraz zaznaczają 
miejsce ich występowania na mapie okolicy.
 3.2. Nauczyciel przeprowadza z uczniami pogadankę na temat roli starych drzew i martwego 
drewna w ekosystemach. Następnie uczniowie wykonują obserwacje dotyczące starych drzew  
i martwego drewna według instrukcji zamieszczonej w karcie pracy (Załącznik VI.5).
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4. Faza podsumowująca (15 minut)

Na zakończenie nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję, w której uczniowie proponują 
działania sprzyjające zachowaniu różnorodności biologicznej w dolinach rzek karpackich, na 
przykładzie lokalnej rzeki.

Uwagi o realizacji
W scenariuszu zaplanowano zajęcia terenowe z wykorzystaniem metody badawczej, przeprowa-
dzone w środowisku lokalnym. Wybór miejsca powinien umożliwić zaobserwowanie co najmniej 
dwóch lub trzech różnych siedlisk. Celem zajęć jest rozpoznanie siedlisk na podstawie obserwacji 
i pomiarów prowadzonych pod kątem cech abiotycznych środowiska oraz charakterystycznych 
gatunków roślin. W związku z tym trzeba wyposażyć każdą grupę uczniów w proste urządzenia do 
badania wilgotności podłoża i określania pH oraz atlasy i klucze do rozpoznawania roślin.
 Podczas zajęć należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki zagrażające obserwowanym 
siedliskom chronionym w ramach programu Natura 2000 i zachęcić uczniów do podania propozycji 
sprzyjających ochronie siedlisk. Ważnym elementem ekosystemów leśnych są stare i martwe 
drzewa. W związku z tym przygotowano oddzielną kartę pracy (Załącznik VI.5), poświęconą tej 
problematyce. Do pracy z Załącznikiem VI.5 należy wybrać siedliska leśne.
 Wiodącą metodą umożliwiającą realizację zajęć będzie metoda badawcza. Podczas zajęć 
należy zadbać o zachowanie kolejności charakterystycznych dla niej etapów i zaangażowanie 
uczniów na każdym z nich. Właściwa kolejność etapów: 1) sformułowanie problemu badawczego 
przez nauczyciela; 2) podanie propozycji rozwiązania problemu przez uczniów; 3) wybór jednego 
rozwiązania problemu wspólnie przez nauczyciela i uczniów; 4) przeprowadzenie badania przez 
uczniów; 5) omówienie uzyskanych wyników przez uczniów; 6) wyciągnięcie wniosków przez 
uczniów.

Załączniki do lekcji
Załącznik VI.1 – Karta pracy do opisu siedliska
Załącznik VI.4 – „Fiszki do rozpoznawania siedlisk”
Załącznik VI.5 – Karta pracy „Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach”

Praca domowa
Wymień w punktach działania człowieka przyczyniające się do niszczenia siedlisk chronionych  
w obszarach Natura 2000.
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LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY

Załącznik VI.1
KARTA PRACY DO OPISU SIEDLISKA

1. Zaobserwuj, jakie gatunki roślin występują w danym terenie. Rozpoznaj je, korzystając  
z alfabetycznego wykazu gatunków roślin w badanym obszarze Natura 2000 (Załącznik VI.2). Nazwy 
gatunków wpisz do tabeli.
2. Określ cechy środowiska, wykonując pomiary i obserwacje z użyciem właściwych narzędzi 
pomiarowych, np. pH gleby, wody oraz wilgotność powietrza i gleby, nasłonecznienie, barwa wody, 
przeźroczystość wody.
3. Ustal wspólnie z grupą i nauczycielem, jakie czynniki są zagrożeniem dla bioróżnorodności  
w obserwowanym środowisku.
Miejsce badania (np. nazwa miejscowości, rzeki, obszaru Natura 2000):
……………….………………………………………………………..……………………………
Data …………………………. Klasa ………………. 
Grupa (imiona i nazwiska uczniów)………………………………….………………………………
……………….………………………………………………………..……………………………
……………….………………………………………………………..……………………………
Znalezione w terenie 
gatunki roślin

……………….………………………………………………………..…
………………………………………….………………………………
………………………..…………………………………………….……
…………………………………………………..………………………
…………………….……………………………………………………
…..…………………………………………….…………………………

Czynniki abiotyczne pH gleby …………………………………………………………………
pH wody …………………………………………………………………
wilgotność powietrza ……………………………………………………
wilgotność gleby …………………………………………………………
nasłonecznienie …………………………………………………………
barwa wody ………………………………………………………………
przeźroczystość wody ……………………………………………………
inne ………………………………………………………………………

Czynniki zagrażające ……………….………………………………………………………..…
………………………………………….………………………………
………………………..…………………………………………….……
…………………………………………………..………………………
…………………….……………………………………………………
…..…………………………………………….………………………….

4. Na podstawie wyników obserwacji z pomocą nauczyciela ustal nazwę badanego siedliska.
Nazwa siedliska: .................................................................................................................................................
5. Zaproponuj działania sprzyjające jego zachowaniu.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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Załącznik VI.2 

WYKAZ ALFABETYCZNY GATUNKÓW ROŚLIN  
W SIEDLISKACH CHRONIONYCH W OBSZARACH NATURA 2000

Bluszczyk kurdybanek Czosnaczek pospolity

Fot. Hans Braxmeier, pixabay.com. Fot. MonikaP, pixabay.com.

Czyściec leśny Dąb szypułkowy

Fot. Myriam, pixabay.com. Fot. Frank Vincentz, wikimedia.org.

Grążel żółty Grzybienie białe

Fot. MonikaP, pixabay.com. Fot. Andreas Roth, pixabay.com.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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 Jesion wyniosły Kotewka orzech wodny

Fot. Matthieu Sontag, wikimedia.org. Fot. Agnieszka Kwiecień, wikimedia.org.

Lepiężnik biały Lepiężnik wyłysiały

Fot. Olaf Studt, wikimedia.org. Fot. Olaf Studt, wikimedia.org.

Modrzyk górski Olsza szara

Fot. Orchi, wikimedia.org. Fot. encyklopedia.lasypolskie.pl.

Pióropusznik strusi Podagrycznik zwyczajny

Fot. Vzb83, wikimedia.org. Fot. Boris Gaberšček, wikipedia.org.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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Podbiał pospolity Przytulia czepna

Fot. Gaby Stein, pixabay.com. Fot. WikimediaImages, pixabay.com.

Rajgras Rdest wężownik 

Fot. Sten Porse, wikipedia.org. Fot. MurielBendel, wikimedia.org.

Rdest ziemnowodny Rezeda żółta

Fot. Crusier, wikimedia.org. Fot. Teun Spaans, wikipedia.org.

Skrzyp pstry Topola

Fot. Kruczy89, wikipedia.org. Fot. Siala, pixabay.com.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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Wiąz górski Wierzba krucha

Fot. Hans Braxmeier, pixabay.com. Ryc. Johann Georg Sturm, wikimedia.org.

Września pobrzeżna Wierzba purpurowa

Fot. Bernd Haynold, wikimedia.org. Fot. Salicyna, wikimedia.org.

Wierzba siwa Wierzbówka nadrzeczna

Fot. Franz Xaver, wikimedia.org. Fot. Aroche, wikimedia.org.

Zawilec gajowy Ziarnopłon wiosenny

Fot. Lilly M, wikipedia.org. Fot. Karduelis, wikimedia.org.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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Załącznik VI.3  
 KARTA PRACY – STARE DRZEWA 

I MARTWE DREWNO W EKOSYSTEMACH

Miejsce badania ...................................................................... Data ................................... Klasa ................................... 
Grupa (imiona i nazwiska uczniów) …………….……………………………………………………
…..…………….………………………………………………………..……………………………
……………….………………………………………………………..……………………………
……………….………………………………………………………..…………………………… 

1. Zaobserwuj formy martwego drewna występujące w badanym terenie. 

Lp. Forma martwego drewna TAK/NIE
1. posusz, czyli martwe lub zamierające drzewa stojące w drzewostanie

2. kłody, czyli pnie leżących już drzew

3. pniaki, czyli pozostałości ściętych drzew

4. dziuple w starych drzewach

2. Zaznacz grupy organizmów zaobserwowane na martwym drewnie.

Lp. Zaobserwowana
 grupa organizmów TAK/NIE

WNIOSEK
dotyczący roli starych drzew 

 i martwego drewna w ekosystemie
1. Grzyby
2. Porosty
3. Mchy
4. Owady
5. Płazy
6. Gady
7. Ptaki
8. Ssaki

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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Załącznik. VI.4  
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

 – FISZKI DO ROZPOZNAWANIA SIEDLISK

Ziołorośla nadrzeczne – górskie nadpotoko-
we ziołorośla lepiężnikowe (6430)

Miejsce występowania: Dolna Soła, Czarna  
Orawa, Wisłoka z dopływami.

Charakterystyczne gatunki roślin: lepiężnik 
wyłysiały, lepiężnik biały, modrzyk górski. 

Czynniki abiotyczne: duża wilgotność podłoża, 
duży dostęp światła, gleba kamienista.

Charakterystyka: siedlisko tworzy niewielkie 
płaty porośnięte przez wysokie byliny 
o dużych liściach. Warunkiem jego powstania 
jest wilgotne kamieniste podłoże i dostęp do 
światła.

Czynniki zagrażające: prostowanie koryta rzeki, 
obecność progów wodnych (kaskadyzacja), 
występowanie zbiorników retencyjnych, 
zwężenie koryta i jego obudowa betonowymi 
opaskami.

Fot. Jerzy Opioła.

Pionierska roślinność na kamieńcach 
górskich potoków (3220)

Miejsce występowania: Dolna Soła, Czarna 
Orawa, Łososina, Biała Tarnowska, Wisłoka  
z dopływami, Jasiołka.

Charakterystyczne gatunki roślin: podbiał 
pospolity, wierzba siwa, wierzbówka 
nadrzeczna, gatunki pionierskie (trawy, mchy, 
porosty).

Czynniki abiotyczne: odcinki rzek lub potoków  
z wykształconymi kamieńcami.

Charakterystyka: siedlisko obejmuje koryto 
rzeki wraz z terenami zalewowymi z wyraźnie 
wykształconymi kamieńcami o szerokości 
do kilku metrów i wyspami utworzonymi 
z kamieńców  
w nurcie rzeki. Występują tu rośliny pionierskie, 
tj. mszaki i porosty oraz rośliny górskie.

Czynniki zagrażające: pobór żwiru, prostowanie 
koryta rzeki, obecność progów wodnych 
(kaskadyzacja), występowanie zbiorników 
retencyjnych, zwężenie koryta i jego obudowa 
betonowymi opaskami.

Fot. Paweł Nejfeld.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.

Zarośla wierzbowe (3240)

Miejsce występowania: Łososina, Biała  
Tarnowska, Wisłoka z dopływami.

Charakterystyczne gatunki roślin: wierzba 
siwa, wierzba purpurowa, wierzba krucha, 
podagrycznik zwyczajny.

Czynniki abiotyczne: odcinki rzek lub potoków 
z wykształconymi kamieńcami, szeroka dolina 
rzeki lub potoku, łagodne zbocza rzeki lub 
potoku, naturalne koryto. 

Charakterystyka: siedlisko w postaci zwartych 
zarośli wierzbowych. Tworzą one płaty na 
ustalonych kamieńcach w górskich odcinkach 
rzek.

Czynniki zagrażające: pobór kamienia i żwiru, 
wycinanie wierzb, występowanie zbiorników 
retencyjnych, zwężenie koryta i jego obudowa 
betonowymi opaskami.

Fot. Joanna Perzanowska.

Zarośla wrześni na kamieńcach 
i żwirowiskach górskich potoków (3230)

Miejsce występowania: Biała Tarnowska, Wisłoka 
z dopływami, Jasiołka.

Charakterystyczne gatunki roślin: września 
pobrzeżna, wierzba siwa, wierzba krucha, 
skrzyp pstry, rezeda żółta.

Czynniki abiotyczne: odcinki rzek lub potoków 
ze świeżymi kamieńcami, łachy żwirowe, 
naturalne koryto, coroczne zalewy. 

Charakterystyka: krótkotrwałe siedlisko 
występujące na niewielkich powierzchniach 
utrwalonych i świeżych kamieńcach nad 
rzekami w strefie corocznych zalewów. 
Uzależnione jest od swobodnego 
przemieszczania się materiału skalnego, 
tworzenia łach żwirów i dużej wilgotności 
podłoża.

Czynniki zagrażające: występowanie gatunków 
inwazyjnych wypierających wrześnię: niecierpek 
gruczołowaty, barszcz Sosnowskiego, nawłocie, 
rdestowiec japoński; pobór kamienia i żwiru; 
stabilizacja koryta rzeki (np. obudowa 
betonowymi opaskami); brak zalewów.

Fot. Joanna Perzanowska.
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Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe, jesionowe (91E0)

Miejsce występowania: Dolna Soła, Czarna 
Orawa, Łososina, Biała Tarnowska, Wisłoka  
z dopływami, Jasiołka

Charakterystyczne gatunki roślin: olsza szara, 
olsza czarna, jesion wyniosły, wierzby, topole, 
pióropusznik strusi.

Czynniki abiotyczne: doliny rzek i potoków, 
źródliska, miejsca o wysokim poziomie wód 
gruntowych, zastoiska wód opadowych.

Charakterystyka: siedlisko związane z dolinami 
rzek i potoków. Tworzy wąskie pasy 
nadrzecznych zbiorowisk leśnych ciągnących się 
wzdłuż rzek. Obficie wykształca się też podszyt 
oraz warstwa mszysta.

Czynniki zagrażające: zabudowa 
przeciwpowodziowa; wycinka lasów i zarośli 
nadrzecznych; zaśmiecanie łęgów (celowe 
wywożenie śmieci do lasu); nielegalne 
wybieranie żwiru.

Fot. Justyna Stańczyk.

Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami

z Nypheion, Potamion (3150)

Miejsce występowania: Dolna Soła, Wisłoka  
z dopływami.

Charakterystyczne gatunki roślin: rdest 
ziemnowodny, grążel żółty, grzybienie białe, 
kotewka orzech wodny.

Czynniki abiotyczne: naturalne jeziora, małe 
zbiorniki wodne lub odcięte koryta rzek, 
odczyn wody powyżej 7 pH, barwa wody 
niebieskawa, mała przezroczystość.

Charakterystyka: siedlisko obejmuje naturalne 
jeziora, małe zbiorniki wodne i odcięte koryta 
rzek. Cechą charakterystyczną jest roślinność 
pływająca w toni wodnej, roślinność zanurzona 
oraz roślinność szuwarowa, w której można 
wyróżnić dwa pasy, tj. szuwar wysoki i szuwar 
turzycowy.

Czynniki zagrażające: spadek poziomu wód; 
zasypywanie starorzeczy; wprowadzanie obcych 
gatunków ryb roślinożernych np. amura białego.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.

Fot. Justyna Stańczyk.
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Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (6510)

Miejsce występowania: Wisłoka z dopływami, 
Jasiołka.

Charakterystyczne gatunki roślin: rajgras 
(owsica), trawy darniowe, rośliny motylkowe  
i kwiatowe, rdest wężownik, krwiściąg lekarski.

Czynniki abiotyczne: żyzna gleba, wilgotność 
gleby umiarkowana.

Charakterystyka: siedlisko łąk świeżych, 
występujące w szerokich dolinach rzek na 
pogórzu i w najniższych obszarach regla 
dolnego, na żyznych glebach, często w obrębie 
wsi. Wymaga umiarkowanego nawożenia 
i koszenia.

Czynniki zagrażające: zarzucenie nawożenia  
i koszenia; nadmierne nawożenie; częste 
koszenie; zamiana łąk na pola uprawne; 
regulacja rzek.

Fot. Justyna Stańczyk.

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
(91F0)

Miejsce występowania: Dolna Soła, Wisłoka  
z dopływami.

Charakterystyczne gatunki roślin: dąb, jesion, 
wiąz, bluszczyk kurdybanek, czosnaczek 
pospolity, ziarnopłon wiosenny, przytulia  
czepna, czyściec leśny, zawilec gajowy.

Czynniki abiotyczne: gleba umiarkowanie 
wilgotna, gleba zasadowa pH powyżej 7,  
półcień w lesie.

Charakterystyka: lasy występujące najczęściej  
w sąsiedztwie większych rzek położone poniżej 
400 m n.p.m., okazjonalnie zalewane. Składają 
się z gatunków preferujących żyzne, zasadowe, 
umiarkowanie wilgotne gleby oraz półcień.

Czynniki zagrażające: gatunki obce w runie 
leśnym – głównie rudbekia naga; usuwanie 
martwego drewna; wycinka drzew.

Fot. Justyna Stańczyk.
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Załącznik VI.5  

KARTA PRACY – STARE DRZEWA I MARTWE DREWNO 
W EKOSYSTEMACH

1. W każdym z badanych siedlisk zaobserwuj występujące formy martwego drewna i podaj ich 
przybliżoną liczbę.

Lp. Forma martwego drewna Liczba
1. posusz, czyli martwe lub zamierające drzewa stojące w drzewostanie
2. kłody, czyli pnie leżących już drzew
3. wykroty, czyli wyrwy w gruncie wraz z bryłami korzeniowymi przewróconych drzew
4. złomy, czyli stojące pozostałości złamanych drzew
5. pniaki, czyli pozostałości ściętych drzew
6. próchniejące tkanki żywego drzewa np. w dziuplach

2. Zaznacz grupy organizmów zaobserwowane na martwym drewnie. Wymień zidentyfikowane 
gatunki.
Lp. Zaobserwowana grupa organizmów TAK/NIE

1. Grzyby : ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2. Porosty : ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. Mchy :  ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4. Owady : ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5. Ptaki :  ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

6. Płazy :  ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

7. Ssaki :  ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. Zastanów się i napisz, dlaczego martwe drewno powinno pozostać w środowisku.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: siedLisKa Chronione w obsZaraCh sieCi natura 2000.
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SCENARIUSZE LEKCJI – VII

Temat lekcji:  Gatunki obce oraz inwazyjne. 
Autorki:  Justyna Stańczyk, Katarzyna Nieszporek

Wstęp teoretyczny 

Gatunki obce to takie gatunki, które w wyniku działań człowieka występują poza swoim naturalnym zasięgiem 
geograficznym. Naturalnie gatunki te wymierają, gdy nie są w stanie zaadaptować się do nowych warunków na obcym 
terenie. Czasami tworzą niewielkie i stabilne populacje, ale nie mają negatywnego wpływu na otaczające je środowisko. 
Wówczas nie stanowią zagrożenia dla gatunków rodzimych. Jednak istnieją także gatunki obce, które bardzo łatwo 
dokonują ekspansji (zajmują nowe tereny) i równocześnie są niezwykle trudne do zwalczania, a także 
powodują degradację środowiska przyrodniczego. Takie gatunki określane są jako gatunki inwazyjne. Łatwość 
rozprzestrzeniania się, odporność na różne czynniki (np. mróz, presję roślinożerców), zwykle ogromna zdolność 
do regeneracji i niewielkie wymagania siedliskowe powodują, że gatunki te szybko zaczynają dominować na coraz 
większych obszarach, wypierając w procesie konkurencji rodzimą roślinność (zob. Tabele 1–2). Gatunki rodzime to 
gatunki występujące w obrębie swojego naturalnego zasięgu geograficznego, korzystne dla lokalnej przyrody.
 Niektóre gatunki obcego pochodzenia niekorzystnie oddziałują także na faunę żyjącą w tym samym siedlisku, 
np. barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny dla ludzi i zwierząt przez zawartość i wydzielanie oparów toksycznych 
związków, a dominacja nawłoci na większych obszarach powoduje spadek różnorodności gatunkowej owadów. 
Obecność gatunków inwazyjnych może więc zmienić funkcjonowanie całych ekosystemów. Szczególną uwagę 
należy zwracać na barszcz Sosnowskiego, który jest szkodliwy. Roślina bardzo szybko się rozrasta, a jej zwalczanie 
jest bardzo trudne, ponieważ barszcz wytwarza silne toksyny, które prowadzą do poparzeń. Roślina ta jest objęta 
zakazem rozmnażania, hodowli i sprzedaży na terenie Polski. Barszczu Sosnowskiego nie należy niszczyć na własną rękę.  
W walce z barszczem Sosnowskiego stosuje się metody mechaniczne i chemiczne. Rośliny są wycinane, wykopywane 
lub opryskiwane środkami chemicznymi. Stosuje się również wstrzykiwanie preparatów chemicznych (herbicydów) 
bezpośrednio do roślin.
 Rowy z wodą i doliny rzeczne stanowią niejednokrotnie korytarze ekologiczne, ale także szlak migracji 
gatunków inwazyjnych. Dlatego ich zwalczenie nad rzekami jest tak ważne. Rośliny takie jak: barszcz Sosnowskiego, 
rdestowiec ostrokończysty, rośliny z rodzaju rudbekia (rodzina astrowate), nawłocie kanadyjska i późna, słonecznik 
bulwiasty czy niecierpek gruczołowaty szczególnie upodobały sobie tereny nad brzegami rzek. Obserwuje się także 
wkraczanie na obszary nadrzecznych łęgów drzew należących do inwazyjnych gatunków: robinii akacjowej czy klonu 
jesionolistnego. Gatunki inwazyjne szczególnie łatwo wkraczają na tereny niezajęte przez naturalną, rodzimą roślinność, 
zdegradowane, przekształcone lub ruderalne (tj. przydroża, okolice parkingów, linii kolejowych itp.). 
 W niektórych obszarach Natura 2000 nad karpackimi rzekami już podjęto (Biała Tarnowska), a w innych 
zaplanowano (Dolna Soła, Czarna Orawa, Łososina, Jasiołka) działania mające na celu zwalczenie inwazyjnych gatunków. 
Aby je skutecznie, trwale wyeliminować, trzeba dobrać odpowiednie metody (lub ich zestaw, zob. Tabela 3) i optymalne 
terminy wykonywania prac do każdego gatunku i stanowiska jego występowania. Metody chemiczne nie powinny być 
stosowane nad brzegami rzek, aby nie zanieczyścić wód powierzchniowych. W wielu przypadkach trzeba konsekwentnie 
powtarzać działania przez szereg lat, gdyż ekspansyjne rośliny łatwo odrastają. Koszty usuwania roślin inwazyjnych są 
wysokie, a same działania uciążliwe. Dużo łatwiej i taniej jest zwalczyć niewielkie ogniska, gdy na stanowiskach występują 
jeszcze nieliczne rośliny. Ważne jest też zapobieganie rozprzestrzenianiu się roślin inwazyjnych – zaprzestanie ich 
uprawy w ogródkach, wyrzucania nad potokami i rzekami odpadów, nawet tych organicznych, z ogródków, gdyż wraz  
z nimi również wyrzuca się nasiona i kłącza gatunków obcych.
 Barszcz Sosnowskiego pochodzi z Kaukazu, trafił do Polski w latach 60. i 70. XX wieku. Z uwagi na jego 
wysoką wydajność i źródło białka, rozpoczęto jego wykorzystywanie jako paszy dla zwierząt. Niestety, jak się później 
okazało, zwierzęta hodowlane jadły barszcz niechętnie, na dodatek roślina zaczęła wypierać rodzime gatunki roślin 
oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt (właściwości parzące i alergizujące). Jak radzić 
sobie z oparzeniem barszczem Sosnowskiego? Jeśli doszło do kontaktu z barszczem, należy dokładnie przemyć 
zaatakowane miejsca wodą z mydłem i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Należy unikać słońca przez dwie 
doby – poddanie skóry oparzonej działaniu promieni słonecznych zwiększa stan zapalny i ryzyko powstania bardziej 
widocznych blizn. Przy oparzeniu barszczem Sosnowskiego warto stosować maści przeznaczone do leczenia suchych 
i łuszczących się zmian skórnych, które przeciwdziałają reakcjom alergicznym. Można sięgnąć także po krem, który 
przyspiesza gojenie się oparzeń, owrzodzeń, likwiduje ból i uczucie swędzenia.
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Tabela 1. Wybrane gatunki inwazyjnych roślin w dolinach rzek karpackich.

Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi Manden)
Łodyga osiąga wysokość od 1 do nawet 4 m, liście zaś 

mają do 1,5 m średnicy. Na jednej roślinie znajdo-
wać się może do 20 tys. białych kwiatów, zebranych  
w gęste, duże baldachy.

Pochodzi z Kaukazu.

(Fot. Marcin Stańczyk)

Niecierpek gruczołowaty 
(Impatiens glandulifera) 
Ma nagą, ciemnoczerwoną łodygę i krótkie korzenie 

przybyszowe; kwiaty różowe w różnych odcieniach; 
zwisające owoce, które otwierając się, wyrzucają 
nasiona. 

Pochodzi z Himalajów.

(Fot. Justyna Stańczyk)

Kolczurka klapowana 
(Echinocytis lobata)
Ma wąsy czepne i pięcio-, sześcio- lub siedmio-

klapowane liście. Zielone, kuliste owoce z kolcami 
i czterema ciemnymi nasionami w środku, 
podobnymi do owoców dyni. Płoży się i wspina  
po drzewach i krzewach. Trująca dla ludzi i zwierząt.

Pochodzi najprawdopodobniej z Ameryki Północnej.

(Fot. Justyna Stańczyk)

A – nawłoć późna, inaczej olbrzymia 
(Solidago gigantea)
W odróżnieniu od B – nawłoci kanadyjskiej (Solidago 

canadensis) nie posiada owłosienia na pędzie 
nadziemnym. Wiecha kwiatostanowa S. gigantea 
ma zarys piramidy, poszczególne gałązki wiechy nie 
przechylają się na jedną stronę jak u S. canadensis.

Pędy nawłoci osiągają wysokość 50–250 cm. Liście mają 
kształt lancetowaty.

Oba gatunki pochodzą z Ameryki Północnej

(Fot. Justyna Stańczyk)

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Klon jesionolistny 
(Acer negundo)
Ma liście złożone z 3–5 (9) listków, a owoc w postaci 

jednostronnie oskrzydlonego orzeszka, połączonego 
symetrycznie, pod kątem ostrym z drugim 
oskrzydlonym orzeszkiem. Drzewo dorasta do 20 m 
wysokości.

Pochodzi z Ameryki Północnej i Środkowej.

(Fot. Justyna Stańczyk)

Aster nowobelgijski 
(Symphyotrichum novi-belgii) 
Kwiaty fioletowe, niebieskie, różowe, rzadziej białe. 

Drobne koszyczki zebrane w szczytową wiechę. 
Dorasta do 1,5 m.

Pochodzi z Ameryki Północnej.

(Fot. Justyna Stańczyk)

Winobluszcz pięciolistkowy 
(Parthenocissus quinquefolia)
 i winobluszcz zaroślowy 
(Parthenocissus vitacea)
oraz ich mieszańce. 
Pnącza, które dorastają nawet na 20 m wysokości. Mają 

liście złożone z pięciu listków o długości do 10 cm, 
drobne kwiaty i granatowe owoce o średnicy  
ok. 6 mm. Jesienią liście stają się ciemnoczerwone. 

Oba gatunki pochodzą z Ameryki Północnej.

(Fot. Justyna Stańczyk)

Rdestowiec ostrokończysty 
(Reynoutria japonica)
W warunkach polskich nie wytwarza nasion, ale 

tylko zielonkawobiałe, wiechowate kwiatostany, 
rozmnażając się tylko wegetatywnie. Liście 
szerokoeliptyczne. Łany tej rośliny wyglądem 
przypominają krzew. Łodygi puste w środku, 
dorastają do 3 m wysokości.

Pochodzi z południowej Azji.

(Fot. Justyna Stańczyk)

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Rudbekia naga 
(Rudbeckia laciniata L.)
Ma wydłużone, żółte kwiaty brzeżne w kształcie języcz-

ka. Koszyczek o mocno wypukłym dnie. Dolne liście 
pierzastodzielne, górne niepodzielne. Może dorastać 
do 2 m. Roślina trująca dla zwierząt.

Pochodzi z Ameryki Północnej.

(Fot. Justyna Stańczyk)

Topinambur / Słonecznik bulwiasty 
(Helianthus tuberosus L.) 
Tworzy podziemne bulwy pędowe. Łodyga wysoka 

na 1–2 m, pokryta szorstkimi jasnymi włoskami, 
podobnie jak i liście. Na liściach, poza żyłką główną, 
widać wyraźnie grube dwa dolne nerwy boczne.

Pochodzi z Ameryki Północnej.

(Fot. Justyna Stańczyk)

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia L.)
Posiada głęboko spękaną korę, ciernie, liście złożone 

z 7–21 listków oraz grona motylkowych, białych 
kwiatów z żółtą plamką na żagielku (z kwiatów  
tych można robić konfitury). Przy czym pozostała 
część drzewa (kora, liście) są trujące dla ludzi  
i zwierząt. Wykształca owoce w postaci strąków. 
Drzewo dorasta do 25 m.

Pochodzi z Ameryki Północnej.

(Fot. Justyna Stańczyk)

Rukiewnik wschodni 
(Bunias orientalis)
Ma łodygę wzniesioną, rozgałęzioną i okazałą, pokrytą 

szorstkimi włoskami. Osiąga wysokość do 1,5 m. 
Kwiaty koloru żółtego, zebrane w wielokwiatowe 
grona na szczytach pędów.

Pochodzi z rejonu południowej i środkowej Europy,  
Azji Zachodniej, Kaukazu i Syberii Wschodniej.

(Fot. David Mercier)

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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 Tabela 2. Cechy wybranych gatunków roślin inwazyjnych.

Gatunek Czas kwitnienia Zastosowanie Właściwości ułatwiające ekspansję

Barszcz Sosnowskiego czerwiec–lipiec roślina paszowa Jedna roślina wytwarza nawet 20 tys. 
nasion.

Rdestowiec 
ostrokończysty

sierpień–wrzesień roślina ozdobna, 
miododajna

Szybko rosnące kłącza do 5–7 m od 
rośliny macierzystej, gruba warstwa 
szczątków utrudnia kiełkowanie siewek 
gatunków rodzimych.

Niecierpek 
gruczołowaty

czerwiec–październik roślina ozdobna, 
miododajna

Wygrywa konkurencję o owady 
zapylające z gatunkami rodzimymi.

Rudbekia naga lipiec–sierpień roślina ozdobna Rozmnażanie wegetatywne przez rozłogi 
podziemne, szybki wzrost. Korzenie 
wydzielają do gleby związki hamujące 
kiełkowanie nasion innych gatunków 
roślin.

Kolczurka klapowana lipiec–wrzesień roślina ozdobna Duża ilość nasion, umiejętność 
samorozsiewania, ograniczanie ilości 
światła docierającego do podłoża.

Nawłocie kanadyjska
i późna

sierpień–wrzesień roślina ozdobna, 
miododajna

Rozmnażanie przez kłącza, rozsiewanie 
przez wiatr i zwierzęta, wydzielanie 
substancji utrudniających wzrost 
gatunkom rodzimym, konkurencja 
o owady zapylające.

Klon jesionolistny marzec–maj drzewo 
ozdobne

Bardzo duża produktywność nasion, 
rozmnażanie przez odrosty korzeniowe 
i ukorzenianie się pędów przy kontakcie 
z podłożem, szybkie tempo wzrostu, 
hamowanie kiełkowania i wzrostu innych 
roślin przez wydzielanie kumaryny z liści.

Robinia akacjowa maj–czerwiec drzewo 
ozdobne, roślina 
miododajna

Wydziela substancje utrudniające wzrost 
innym roślinom, wysusza podłoże 
w głębszych warstwach, wierzchnią 
warstwę wzbogaca w azot, powodując 
wzrost np. pokrzyw.

Rukiewnik wschodni maj–sierpień roślina paszowa, 
ozdobna

Skutecznie wabi zapylacze, rozrasta się 
z korzeni.

Winobluszcz 
pięciolistkowy/zaroślowy

lipiec–sierpień roślina ozdobna Porasta drzewa i krzewy, tworzy zwarte 
łany.

Topinambur 
(słonecznik bulwiasty)

lipiec–listopad roślina ozdobna, 
miododajna, 
energetyczna 
oraz paszowa, 
jadalne 
podziemne 
bulwy

Rozmnażanie za pomocą kłączy, bulw, 
fragmentów korzeni i nasion, wydzielanie 
do gleby związków toksycznych dla 
innych roślin.

Aster nowobelgijski sierpień–listopad roślina ozdobna Produkuje do 10 tys. nasion na jednym 
pędzie.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Tabela 3. Metody zwalczania wybranych gatunków inwazyjnych.

METODY ZWALCZANIA \ GATUNKI

barszcz Sosnow
skiego

rdestow
iec ostrokończysty

naw
łocie

słonecznik bulw
iasty

niecierpek gruczołow
aty

rudbekia naga

aster now
obelgijski

rukiew
nik w

schodni

klon jesionolistny

kolczurka klapow
ana

robinia akacjow
a

w
inobluszcz pięciolistkow

y/ 
zaroślow

y

MECHANICZNE koszenie/wycinanie

wyorywanie

wyrywanie/wykopywanie 
korzeni

usuwanie baldachów  
z nasionami
otoczenie głębokim 
rowem 

MIESZANE wypas

BIOLOGICZNE zacienianie podłoża, 
obsadzanie rodzimymi 
gatunkami

podsiewanie mieszanki 
traw i ziół

grzyby wywołujące 
choroby

CHEMICZNE herbicydy/wapnowanie 
gleby
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne - uczeń:
WIADOMOŚCI • rozpoznaje gatunki inwazyjne roślin występujące w najbliższej okolicy

UMIEJĘTNOŚCI • dostrzega problem inwazji niektórych gatunków roślin 

POSTAWY

• dostrzega potrzebę prowadzenia działań ochronnych dla zachowania 
 bioróżnorodności siedlisk

• wyraża gotowość do włączenia się w działania na rzecz ochrony siedlisk
• wykazuje dbałość o powierzony sprzęt badawczy

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

I. Wiedza: pkt 1, 2, 5.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 1, 2, 7.
III. Kształtowanie postaw – 
wychowanie: pkt 1, 3, 7. 

I. Sposoby poznawania przyrody:  
pkt 3), 4).
V. Ja i moje otoczenie: pkt 5), 6).
VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej 
okolicy: pkt 1).
VII. Środowisko antropogeniczne 
i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:  
pkt 1).

Zakres treści
A. Pojęcia gatunków obcych, rodzimych, inwazyjnych, ekspansji.
B. Przykłady gatunków inwazyjnych roślin nad karpackimi rzekami.
C. Postępowanie wobec barszczu Sosnowskiego i spowodowanych przez niego poparzeń.

Czas trwania: 45 lub 90 minut
Miejsce lekcji: lokalna rzeka (najlepiej obszar Natura 2000)
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Metody dydaktyczne: zabawa dydaktyczna, obserwacje w terenie

Środki dydaktyczne
• kopia karty pracy (Załącznik VII.1) dla każdego ucznia
• taśma miernicza (min. 2 m, najlepiej 5 m)
• worek żołędzi, kasztanów, szyszek lub innych małych przedmiotów obrazujących nasiona
• cienkie gładkie zeszyty A4, do których uczniowie będą mogli wkładać okazy roślin, które  

w domu opiszą (wykonają zielnik)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Przed lekcją nauczyciel dokonuje wizji terenowej nad najbliższą rzeką objętą obszarem Natura 2000, 
sprawdza, czy, gdzie i jakie gatunki inwazyjne występują, ustala trasę przejścia, dogodne miejsce na 
zabawę i dokonywanie pomiarów.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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2. Faza wprowadzająca (20 minut)

Zanim nauczyciel wejdzie z grupą na wybraną trasę z roślinami inwazyjnymi, tłumaczy uczniom 
pojęcia gatunków inwazyjnych i rodzimych. Zapowiada, że poznają, jak działa ekspansja, grając 
w następującą grę: wszyscy uczniowie stają w kole, nauczyciel wybiera lub losuje jednego ucznia, 
który staje na środku i mówi, że został „zasiedlony przez gatunek inwazyjny”. Uczeń ten otrzymuje 
od nauczyciela dwa „nasiona” (np. kasztan, szyszkę itp.). Runda zabawy, obrazująca jeden sezon 
wegetacyjny, odmierzana jest poprzez recytację przez całą grupę tekstu (dla ułatwienia można go 
zapisać na tablicy):

Choć ogródki zdobić mają
w dzikie miejsca uciekają.
Dają miód, miały być paszą
niszczą dziś przyrodę naszą.
To rośliny inwazyjne
nieprzeciętnie ekspansyjne.

Po każdej rundzie uczeń ze środka koła może „zasiedlić” kolejne osoby, dając im „nasiona”. Osoby 
te również wchodzą do środka i otrzymują od nauczyciela po dwa kolejne nasiona. Grupa znów 
recytuje tekst, a w kolejnej rundzie wszyscy uczniowie ze środka „zasiedlają” następne osoby. 
W następnej turze zabawy każdy „zasiedlony” po jednej rundzie otrzymuje trzy nasiona i może 
zasiedlić trzy osoby, w kolejnej turze cztery itd. Uczniowie porównują, ile jest rund do zasiedlenia 
całej klasy w każdym przypadku. Na koniec nauczyciel podaje uczniom, że niektóre rośliny inwazyjne 
produkują wyjątkowe ilości nasion z jednego pędu (np. aster nowobelgijski – 10 tys., barszcz 
Sosnowskiego – 20 tys.), dzięki czemu wypierają rodzime gatunki.

3. Faza realizacyjna (25–70 minut, w zależności od trasy, czasu dojścia, liczby występujących 
w okolicy gatunków inwazyjnych)

Nauczyciel prowadzi grupę do kolejnych stanowisk gatunków inwazyjnych i opowiada o cechach 
charakterystycznych, po których można je rozpoznać. Uczniowie uzupełniają karty pracy, mierzą 
wysokość/grubość roślin, a także pokrytą powierzchnię (jeśli jest cały łan lub pnącze) lub liczą 
osobniki. Mają także za zadanie zebrać okazy poszczególnych roślin/elementy do zielnika, który 
wykonają w domu. Warto zwrócić uwagę, aby dobrze schowali okazy i nie roznosili nasion. 
Wyjątkiem będzie oczywiście barszcz Sosnowskiego, którego nie wolno dotykać – jeśli występuje 
na danym terenie, nauczyciel tylko omawia ten gatunek wskazując go z bezpiecznej odległości oraz 
tłumaczy jak należy wobec niego postępować, a w zielnikach uczniowie mogą go narysować lub 
wkleić zdjęcia.

4. Faza podsumowująca (5 minut)

Na zakończenie uczniowie podsumowują, ile gatunków inwazyjnych zaobserwowali w czasie lekcji 
i których jest najwięcej w tej okolicy. Nauczyciel tłumaczy, jak powinien wyglądać zielnik.

Uwagi o realizacji 
Do przeprowadzenia lekcji warto wybrać odpowiednią porę roku, która umożliwi spotkanie 
gatunków wymienionych w Tabeli 1.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Załącznik do lekcji
• Załącznik VII.1 – Karta pracy terenowej ucznia

Praca domowa
1. Z zebranych okazów przygotuj zielnik, podpisz w nim nazwy gatunków oraz ich cechy 
charakterystyczne.
2. Obejrzyj dostępne na stronie YouTube filmy dotyczące barszczu Sosnowskiego, np. https://www.
youtube.com/watch?v=tpr2t0Gj4MY https://www.youtube.com/watch?v=7gZkbb-9MNs Zanotuj:

• Skąd pochodzi ta roślina?
• Do czego chciano ją wykorzystać?
• Jak można zabezpieczyć się przed szkodliwymi substancjami, które wydziela?
• Co zrobić, jeśli doszło do poparzenia barszczem Sosnowskiego?

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA VIII – BIOLOGIA

Cele operacyjne - uczeń:

WIADOMOŚCI
• wskazuje gatunki inwazyjne roślin występujące w najbliższej okolicy
• podaje przykłady metod zwalczania gatunków inwazyjnych roślin

UMIEJĘTNOŚCI

• wyszukuje informacje biologiczne w różnorodnych źródłach
• analizuje mechanizmy konkurencji międzygatunkowej roślin
• formułuje wnioski na temat występowania i rozmieszczenia gatunków 

inwazyjnych roślin w swojej okolicy na podstawie mapy, obserwacji 
terenowych w odniesieniu do cech danego gatunku

POSTAWY
• ma świadomość wpływu człowieka na różnorodność biologiczną
• wyraża gotowość popierania działań mających na celu zwalczanie inwazji 

biologicznych

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 1), 3).
III. Posługiwanie się informacjami 
pochodzącymi z analizy materiałów 
źródłowych: pkt 1),2), 3).
IV. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów biologicznych: pkt 1).
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 3).

VII. Ekologia i ochrona środowiska:  
pkt 1), 2), 3).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 3), 4).

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Zakres treści
A. Proces inwazji biologicznej roślin w dolinach rzek.
B. Metody zwalczania gatunków inwazyjnych.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody dydaktyczne: metoda projektów, metoda programowana z użyciem komputerów lub 
metoda przewodniego tekstu, ćwiczenia przedmiotowe

Środki dydaktyczne
• kopia Tabeli 1 dla każdego ucznia lub grupy
• mapa okolicy
• karta pracy (dla każdego gatunku)
• trzy arkusze z przygotowanymi przez nauczyciela trzema tabelami według wzorów z Załącznika 

VII.3

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna

Tydzień przed lekcją nauczyciel zadaje uczniom, aby wybrali się dwójkami lub trójkami na spacer 
i zanotowali, gdzie w okolicy występują gatunki roślin z Tabeli 1 (należy ją skopiować dla każdej grupki 
i pouczyć o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w terenie). W razie braku własnych obserwacji niech 
spytają rodziców i kilku swoich sąsiadów, czy widzieli te gatunki gdzieś w okolicy i gdzie. Nauczyciel 
również dokonuje własnych obserwacji, w szczególności nad najbliższą rzeką objętą obszarem 
Natura 2000. Nauczyciel tworzy na dużych arkuszach papieru tabele z zastosowaniami gatunków, 
właściwościami ułatwiającymi ekspansję i metodami zwalczania (wzory w Załączniku VII.3).

2. Faza wprowadzająca (15 minut)

Uczniowie opowiadają innym w klasie i zaznaczają na mapie gminy lub okolicy, gdzie i jakie gatunki 
zaobserwowali. Jeśli na wspólnie utworzonej mapie rozmieszczenia gatunków dostrzegalne są 
jakieś prawidłowości, uczniowie próbują z pomocą nauczyciela sformułować wnioski na temat 
występowania poszczególnych gatunków. Następnie nauczyciel mówi, że podczas dalszej części 
lekcji dowiedzą się więcej o tych inwazyjnych gatunkach, ich cechach i metodach zwalczania.

3. Faza realizacyjna (15 minut)

Nauczyciel dzieli klasę na podgrupy i spośród omawianych gatunków przydziela im jeden lub kilka. 
Może przy tym wybrać gatunki, które występują na okolicznym terenie, a pominąć niespotykane 
w danej okolicy. Dla każdego gatunku uczniowie otrzymują kopię karty pracy (Załącznik VII.2). 
Uczniowie wyszukują w Internecie lub dostępnych książkach, jakie zastosowanie i właściwości 
ułatwiające ekspansję (wygrywanie konkurencji z innymi gatunkami) cechują każdy gatunek. 
Następnie wybierają z listy metody zwalczania, które według wyszukanych informacji pasują do 
danego gatunku.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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4. Faza podsumowująca (15 minut)

Po sprawdzeniu przez nauczyciela zebranych przez uczniów informacji wpisują oni swoje gatunki 
w odpowiednie miejsca na arkuszach z tabelami (Załącznik VII.3). Odnosząc się do obserwacji uczniów, 
nauczyciel pyta, czy i które gatunki zaobserwowali w przydomowych ogródkach, jako łany przy 
pasiece lub ambonie myśliwskiej, a które w miejscach dzikich, na nieużytkach oraz innych miejscach 
nieurządzonych przez człowieka. Uczniowie analizują, czy ich gatunek występuje w miejscach, gdzie 
wprowadził go człowiek, czy też widoczne są skutki inwazji na inne tereny. Nauczyciel omawia 
podział sposobów zwalczania na metody biologiczne, mechaniczne i chemiczne, zwracając uwagę na 
niestosowność metod chemicznych w dolinach rzek oraz konieczność powtarzania działań przez 
kilka lat. 

Uwagi o realizacji 
Do przeprowadzenia lekcji na temat inwazyjnych gatunków warto wybrać porę roku, w której 
kwitnie choć kilka z nich, np. wrzesień–październik lub maj–czerwiec (por. Tabela 2).

Załączniki do lekcji
• Załącznik VII.2 – Karta pracy 
• Załącznik VII.3 – Wzory tabel 
• Załącznik VII.4 – Karta zadania domowego 

Praca domowa
W ramach podsumowania wiedzy na temat obcych gatunków inwazyjnych roślin w okolicy Twojej 
rzeki wypełnij kartę zadania domowego (Załącznik VII.4).
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY

Załącznik VII.1    

KARTA PRACY TERENOWEJ UCZNIA 
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................... 
Klasa ...................................  Data ...................................

Byliny

lp. Nazwa gatunku Wysokość
Liczba osobników
lub powierzchnia

 pokrycia

Cechy 
rozpoznawcze

Pnącza

lp. Nazwa gatunku Grubość łodygi Powierzchnia 
pokrycia

Cechy 
rozpoznawcze

Drzewa

lp. Nazwa gatunku Grubość pnia Liczba osobników Cechy 
rozpoznawcze
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Załącznik VII.2      

KARTA PRACY

Klasa ...................................  Data ................................... 
Imiona i nazwiska uczniów ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Gatunek ...................................................................................................................................................................

Zastosowanie .........................................................................................................................................................

Łatwo wygrywa konkurencję z innymi gatunkami, ponieważ ...................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Metody zwalczania odpowiednie dla danego gatunku, to (zaznacz właściwe):

Mechaniczne:
• koszenie lub wycinanie
• wyorywanie
• wyrywanie lub wykopywanie korzeni
• usuwanie baldachów z nasionami
• otoczenie głębokim rowem 

Mieszane:
• wypas

Biologiczne:
• zacienianie podłoża, obsadzanie rodzimymi gatunkami
• podsiewanie mieszanki traw i ziół
• grzyby wywołujące choroby

Chemiczne:
• środki chemiczne
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Załącznik VII.3     
WZORY TABEL

Zastosowania
Roślina ozdobna Roślina miododajna Roślina paszowa

Właściwości ułatwiające ekspansję
Produktywność 

nasion
Rozmnażanie 
wegetatywne

Wydzielanie 
substancji 

szkodliwych dla 
innych roślin

Oddziaływanie na 
glebę

Szybkość wzrostu, 
ograniczenie 
światła innym 

roślinom

Metody zwalczania

mechaniczne biologiczne mieszane chemiczne

Załącznik VII.4   
KARTA ZADANIA DOMOWEGO

Odpowiedz na pytania:

1. Skutkiem inwazji gatunków roślin może być zajęcie dużych połaci terenu przez jeden gatunek. Jak 
myślisz, czy wprowadzanie gatunków inwazyjnych zwiększa czy zmniejsza różnorodność biologiczną?
a) zwiększa  b) zmniejsza

2. Doliny rzeczne stanowią korytarze ekologiczne, którymi mogą rozprzestrzeniać się różne gatunki, 
dlatego powinny być szczególnie chronione przed inwazjami biologicznymi. Których metod nie 
można jednak stosować w dolinach rzecznych?
a) biologicznych  b) chemicznych  c) mechanicznych
Dlaczego?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Które gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają się poprzez kłącza? Podkreśl je na poniższej liście.
barszcz Sosnowskiego, rdestowiec ostrokończysty, nawłocie, słonecznik bulwiasty, niecierpek 
gruczołowaty, rudbekia naga, aster nowobelgijski, rukiewnik wschodni, klon jesionolistny, kolczurka 
klapowana, robinia akacjowa, winobluszcz pięciolistkowy/zaroślowy.
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4. Jaka metoda zwalczania będzie potrzebna w przypadku gatunków roślin z kłączami? 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

5. Które gatunki roślin inwazyjnych są miododajne? Podkreśl je na poniższej liście.
barszcz Sosnowskiego, rdestowiec ostrokończysty, nawłocie, słonecznik bulwiasty, niecierpek 
gruczołowaty, rudbekia naga, aster nowobelgijski, rukiewnik wschodni, klon jesionolistny, kolczurka 
klapowana, robinia akacjowa, winobluszcz pięciolistkowy /zaroślowy.

6. Które gatunki roślin inwazyjnych Twoja klasa zaobserwowała w ogrodach lub parkach? Podkreśl 
je na poniższej liście.
barszcz Sosnowskiego, rdestowiec ostrokończysty, nawłocie, słonecznik bulwiasty, niecierpek 
gruczołowaty, rudbekia naga, aster nowobelgijski, rukiewnik wschodni, klon jesionolistny, kolczurka 
klapowana, robinia akacjowa, winobluszcz pięciolistkowy/zaroślowy.

7. Jakich gatunków na podstawie obserwacji jest w Twojej okolicy najwięcej? Uporządkuj je  
w rankingu.
1) ………………………………………… 4) ……………………………………………………..
2) ………………………………………… 5) ……………………………………………………..
3) …………………………………………   6) ……………………………………………………..

8. W jaki sposób inwazyjne pnącza potrafią oddziaływać na inne gatunki roślin?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Wymień poznane gatunki inwazyjnych pnączy: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………….

9. Które gatunki inwazyjne są według Ciebie najbardziej niebezpieczne i dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………….

10. Co ludzie mogą zrobić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych w nowych 
miejscach?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
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SCENARIUSZE LEKCJI – VIII

Temat lekcji:  Minogi i ryby rzek karpackich.
Autorki:  Anna Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer

Wstęp teoretyczny

Rzeki karpackie jako cieki górskie i podgórskie charakteryzują się dużą bioróżnorodnością. Jest ona skutkiem zmienności 
ich przepływów, gwałtownego wzbierania po opadach oraz silnej erozji brzegów i dna. Piaskowożwirowe dna rzek, 
nieporośnięte roślinnością naczyniową, przejrzysta, czysta woda o niskiej temperaturze stanowią siedliska sprzyjające 
występowaniu wielu rzadkich gatunków ryb i minogów. W rzekach „naturowych” objętych projektem „Rzeki karpackie 
– czysta Natura 2000” przedmiotami ochrony są: sześć gatunków ryb i dwa gatunki minogów. Gatunki te objęte są 
ochroną na podstawie tzw. Dyrektywy Siedliskowej, odnoszącej się do ochrony siedlisk i związanych z nimi zwierząt.  
Na jej podstawie wyznaczono m.in. rzeczne Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. 
 W trakcie lekcji przyrody i biologii w szkole podstawowej uczniowie nauczą się ich rozpoznawania na podstawie 
obserwacji i opisu cech charakterystycznych. Poznają podstawowe informacje z zakresu biologii tych gatunków oraz ich 
zwyczaje i wymagania ekologiczne. W każdym z siedmiu obszarów objętych projektem występują określone gatunki 
objęte ochroną w ramach programu Natura 2000 (zob. Tabela 1, Załącznik VIII.7).

Tabela 1. Wykaz gatunków minogów i ryb stanowiących przedmioty ochrony w wybranych obszarach Natura 2000 na 
rzekach karpackich.

Obszar Natura 2000 Gatunki minogów Gatunki ryb

Dolna Soła – Boleń, Brzanka, Głowacz białopłetwy 

Czarna Orawa Minóg ukraiński/Władykowa Brzanka, Głowacz białopłetwy 

Biała Tarnowska – Brzanka

Jasiołka – Brzanka 

Łososina – Brzanka 

Wisłoka z dopływami Minóg strumieniowy Łosoś atlantycki, Brzanka, Głowacz białopłetwy 

Rzeka San Minóg strumieniowy Kiełb białopłetwy, Boleń, Brzanka, 
Głowacz białopłetwy, Kiełb Kesslera

 Liczebność populacji omawianych gatunków wykazuje stałą tendencję spadkową. Przyczyną tego są zmiany 
ich siedlisk spowodowane działalnością człowieka. Są to: pozyskiwanie żwiru z koryt rzecznych, wyrzucanie odpadów 
i nielegalne zrzuty ścieków. Również prowadzona regulacja rzek w celu ochrony przed powodzią doprowadziła do 
zmiany przebiegu koryt, zaniku meandrów i zakoli oraz kilkumetrowego pogłębienia tych cieków. Ograniczanie ciągłości 
przepływu wody poprzez budowę progów, kaskad i zbiorników zaporowych uniemożliwia migracje ryb na tarło. Jedynie 
przywrócenie stanu naturalnego rzek poprzez odtworzenie ich ciągłości i naturalnego przebiegu, wyeliminowanie 
zanieczyszczeń oraz nadmiernej eksploatacji dna zapobiegnie dalszej degradacji siedlisk rzecznych i zatrzyma zanikanie 
ryb oraz innych organizmów wodnych.

Bibliografia i netografia
Brylińska M. (red). 2000. Ryby słodkowodne Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cihar J. 1999. Przewodnik. Ryby słodkowodne. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
Głowaciński Z (red). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Makomaska-Juchniewicz M., Baran P. (red). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, cz. 3. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
Pecl K. 1996. Leksykon przyrody. Ryby słodkowodne. Delta, Warszawa.
Rudnicki A. 1985. Atlas. Ryby wód polskich. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Terofal F., Miltz C. 1997. Leksykon przyrodniczy. Ryby słodkowodne. Świat książki, Warszawa.
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_3.pdf [dostęp 25.07.2017]
Biuletyn nr 7 Gatunki naturowe „Rzeka San” – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2018/03/RK_Rzeka_San.pdf [dostęp 2.08.2017)
Biuletyn nr 7 Gatunki naturowe „Czarna Orawa” – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2018/03/RK_Czarna_Orawa.pdf [dostęp 2.08.2017)
Biuletyn nr 9 Ważne dla Europy zwierzęta nadrzeczne – ryby, płazy, ssaki „Wisłoka z dopływami” – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2018/06/RK_
Wis%C5%82oka_z_dop%C5%82ywami_9.pdf [dostęp 2.08.2017)
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SCENARIUSZ LEKCJI – IV KLASA – PRZYRODA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI
• wymienia „naturowe” gatunki chronionych minogów i ryb występujące  

w rzekach karpackich
• wymienia działania na rzecz ochrony minogów i ryb

UMIEJĘTNOŚCI

• rozpoznaje „naturowe” gatunki minogów i ryb występujących w rzekach 
karpackich

• dostrzega różnorodność omawianych gatunków
• dostrzega związek pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniem  

dla omawianych gatunków minogów i ryb
• uzasadnia potrzebę ochrony wybranych gatunków minogów i ryb

POSTAWY

• ma świadomość potrzeby prowadzenia działań ochronnych dla zachowania 
„naturowych” gatunków minogów i ryb występujących w rzekach karpackich

• wyraża gotowość do włączenia się w działania na rzecz ochrony minogów 
i ryb

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 3, 6, 7.
III. Kształtowanie postaw – wychowanie: 
pkt 7.

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej 
okolicy: pkt 7), 13).

Zakres treści
A. Charakterystyka dwóch gatunków minogów i sześciu „naturowych” gatunków ryb żyjących  

w rzekach karpackich.
B. Cechy biologiczne omawianych minogów i ryb: odżywianie, zwyczaje, rozmnażanie.
C. Wymagania ekologiczne minogów i ryb w rzekach karpackich.
D. Działania na rzecz ochrony minogów i ryb w rzekach karpackich.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: pogadanka, pokaz prezentacji multimedialnej, praca z materiałem źródło-
wym

Środki dydaktyczne
• Prezentacja multimedialna pt. Ryby chronione rzek karpackich
• Karta do pracy grupowej (Załącznik VIII.1)
• Karta pracy indywidualnej (Załącznik VIII.2)
• Materiały źródłowe do pracy w grupach „Teksty źródłowe do zajęć – minogi i ryby” (Załącznik 

VIII.7)
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Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien przygotować: prezentację zawierającą zdjęcia lub filmiki z „naturowymi” 
gatunkami ryb i minogów, które będą omawiane na lekcji; zestaw komputerowy do wyświetlenia 
prezentacji multimedialnej; kartki do losowania z nazwami/grupami gatunków ryb/minogów; osiem 
kart do pracy grupowej; karty pracy indywidualnej (na podsumowanie lekcji) dla każdego ucznia; 
materiały źródłowe na temat poszczególnych gatunków minogów i ryb.

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

 2.1. Nauczyciel wyświetla uczniom prezentację – na każdym slajdzie zamieszczony jest inny 
gatunek ryb i minogów, który będzie omawiany na lekcji. Przy każdym gatunku zadaje następujące 
pytania: Jak nazywa się ten gatunek? Gdzie żyje? Czy ktoś widział ten gatunek? Czego chciałbyś 
dowiedzieć się o tym gatunku? 
 2.2. Nauczyciel informuje uczniów, że w dalszej części lekcji dowiedzą się więcej 
o zaprezentowanych gatunkach minogów i ryb oraz poznają przyczyny, dla których ryby te objęto 
ochroną siedliskową. W tym celu nauczyciel dzieli klasę na osiem grup (dwu- lub trzy-osobowych). 
Każda grupa losuje inny gatunek minoga lub ryby, nad którym będzie pracowała. 

3. Faza realizacyjna (25 minut)

Nauczyciel rozdaje każdej grupie kartę pracy oraz materiały źródłowe dotyczące poszczególnych 
gatunków i wyjaśnia sposób wykonania zadania. Następnie uczniowie wykonują zadania zamieszczone 
w karcie pracy, po czym każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. W trakcie prezentacji każdej  
z grup nauczyciel wyświetla na ekranie zdjęcie omawianego gatunku.

4. Faza podsumowująca (10 minut)

Uczniowie utrwalają wiedzę zdobytą na lekcji, wykonując zadania ujęte w Załączniku VIII.2. 
Identyfikują poznane gatunki minogów i ryby na podstawie ich ilustracji i opisu cech 
charakterystycznych (Zadanie 1). Na zakończenie lekcji uczniowie wybierają spośród 
podanych działań te sprzyjające ochronie minogów i ryb poznanych na lekcji (Zadanie 2).

Nauczyciel może zrealizować wszystkie zaplanowane w scenariuszu zadania lub tylko wybrane  
w zależności od stopnia trudności.

Uwagi o realizacji
Wprowadzenie do lekcji ma na celu rozbudzenie ciekawości uczniów na temat „naturowych” 
gatunków minogów i ryb żyjących w rzekach karpackich, które będą omawiane na lekcji. Pytania 
zadawane przez nauczyciela podczas prezentacji multimedialnej pozwolą na ustalenie wiedzy 
wyjściowej uczniów na omawiany temat i zachęcą ich do jej pogłębienia na lekcji. W fazie realizacyjnej 
lekcji uczniowie opracowują w grupach charakterystykę wylosowanych gatunków minogów i ryb, 
wykorzystując do tego materiały źródłowe. Po wykonaniu zadania każda grupa zaprezentuje 
przygotowaną charakterystykę. Podsumowanie lekcji pozwoli sporządzić notatkę z lekcji oraz 
utrwalić wiedzę na temat poszczególnych „naturowych” minogów i ryb. Uświadomi także uczniom 
sposoby ochrony gatunków chronionych żyjących w rzekach karpackich. 
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 Zaplanowana praca domowa stworzy uczniom okazję do włączenia się w działania na rzecz 
ochrony minogów i ryb. Zaproponowana forma konkursu zwiększy jej atrakcyjność dla uczniów.
 Poprawne odpowiedzi do karty pracy indywidualnej: Zadanie 1: 1 – minogi (ukraiński/
Władykowa i strumieniowy), 2 – brzanka, 3 – boleń, 4 – kiełbie (białopłetwy i Kesslera),  
5 – głowacz białopłetwy, 6 – łosoś. Zadanie 2: 1,3, 6.

Załączniki do lekcji
Załącznik VIII.1 – Karta pracy grupowej 
Załącznik VIII.2 – Karta pracy indywidualnej 
Załącznik VIII.7 – „Teksty źródłowe do zajęć – minogi i ryby rzek karpackich” 

Praca domowa
Przygotuj hasło propagujące ochronę minogów i ryb w rzekach karpackich, które weźmie udział 
w konkursie zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Nagrodą w konkursie będzie ocena 
celująca wstawiona do dziennika.

Konkurs można przeprowadzić z pomocą osoby zarządzającej stroną internetową szkoły lub 
nauczyciela informatyki. Uczniowie powinni mieć na przygotowanie hasła około tygodnia.  

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASY V–VIII – BIOLOGIA
Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• wymienia „naturowe” gatunki minogów i ryb występujące w rzekach karpackich
• omawia sposoby odżywiania chronionych minogów i ryb
• wymienia zwyczaje minogów i ryb
• opisuje biologię minogów i ryb
• wymienia działania na rzecz ochrony minogów i ryb

UMIEJĘTNOŚCI

• rozpoznaje gatunki minogów i ryb chronionych występujących w rzekach 
karpackich

• przygotowuje charakterystykę gatunku minogów lub ryb na podstawie 
materiałów źródłowych

• dostrzega związek pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniem dla 
omawianych gatunków minogów i ryb w rzekach karpackich

• uzasadnia potrzebę ochrony wybranych gatunków minogów i ryb

POSTAWY

• ma świadomość potrzeby prowadzenia działań ochronnych dla zachowania 
gatunków minogów i ryb występujących w rzekach karpackich

• wyraża gotowość do włączenia się w działania na rzecz ochrony „naturowych” 
gatunków minogów i ryb

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 1), 3).
III. Posługiwanie się informacjami 
pochodzącymi z analizy materiałów 
źródłowych (...).
VI. Postawa wobec przyrody i środo-
wiska: pkt 1), 2).

II. Różnorodność życia: pkt 7, 9a), 9d), 
14c).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 4).

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: minogi i ryby rZeK KarpaCKiCh.



109

Zakres treści
A. Charakterystyka dwóch gatunków minogów i sześciu gatunków ryb chronionych żyjących  

w rzekach karpackich.
B. Cechy biologiczne omawianych minogów i ryb: odżywianie, zwyczaje, rozmnażanie.
C. Wymagania ekologiczne minogów i ryb.
D. Działalność człowieka zagrażająca bioróżnorodności minogów i ryb w rzekach karpackich.
E. Działania na rzecz ochrony minogów i ryb w rzekach karpackich.

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: gra dydaktyczna – quiz wiedzy o minogach i rybach rzek karpackich, 
metaplan, ćwiczenie przedmiotowe, praca z materiałem źródłowym, pogadanka

Środki dydaktyczne
• formularz quizu w wersji elektronicznej lub papierowej 
• materiały źródłowe do pracy w grupach „Teksty źródłowe – minogi i ryby rzek karpackich”
• materiały do przygotowania plakatów: papier flipchartowy lub szary, kolorowe pisaki, ilustracje 

dwóch gatunków minogów i sześciu gatunków ryb omawianych na lekcji, klej, magnesy
• materiały biurowe do wykonania metaplanu: karteczki samoprzylepne, kolorowe pisaki, arkusz 

szarego papieru

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien: przygotować quiz wiedzy o minogach i rybach rzek karpackich z wykorzystaniem 
dowolnego narzędzia np. quizy na smartfony Get Kahoot według instrukcji https://www.youtube.
com/watch?v=RBs340oUf2w bądź w wersji papierowej (Załącznik VIII.3); zgromadzić materiały 
biurowe do wykonania plakatów i metaplanu oraz powielić materiały źródłowe na temat minogów 
i ryb rzek karpackich (Załącznik VIII.7). Zaleca się ustawienie stolików umożliwiających czterem 
grupom uczniów wykonanie plakatów.

2. Faza wprowadzająca (15 minut)

 2.1. Nauczyciel przeprowadza z uczniami quiz wiedzy o minogach i rybach rzek karpackich 
(Załącznik VIII.3) umożliwiający im samoocenę poziomu wiedzy na realizowany temat. Wyniki quizu 
powinny wykazać potrzebę jej pogłębienia (prawidłowe odpowiedzi do quizu: 1–A, 2–B, 3–A, 4–D, 
5–B, 6–D).
 2.2. Nauczyciel informuje uczniów, że w dalszej części lekcji wykonają plakaty, aby dowiedzieć 
się więcej o gatunkach minogów i ryb, na których temat rozwiązywali quiz. W tym celu nauczyciel 
dzieli klasę na cztery grupy. Każdej grupie przydziela do opracowania dwa gatunki.

3. Faza realizacyjna (45 minut)

Nauczyciel rozdaje każdej grupie materiały biurowe i teksty źródłowe dotyczące dwóch gatunków 
i wyjaśnia sposób wykonania zadania. Następnie uczniowie wykonują plakaty według otrzymanego 
schematu (Załącznik VIII.4), po czym każda grupa prezentuje informacje o opracowanych dwóch 
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gatunkach na forum klasy. W trakcie prezentacji grup uczniowie uzupełniają kartę pracy indywidualnej 
stanowiącą notatkę z lekcji (Załącznik VIII.5).

4. Faza podsumowująca (30 minut)

Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję z wykorzystaniem techniki metaplanu (przykład – 
Załącznik VIII.6) na temat: „Działania człowieka w rzekach karpackich, a występowanie minogów  
i ryb chronionych”. Na zakończenie lekcji uczniowie ponownie rozwiązują quiz wiedzy o minogach  
i rybach rzek karpackich i oceniają przyrost swojej wiedzy (Załącznik VIII.3).

Uwagi o realizacji
W scenariuszu zaplanowano wykorzystanie metod aktywizujących oraz technologii informacyjnych.
W fazie wprowadzającej i na zakończenie lekcji proponujemy przeprowadzenie atrakcyjnego dla 
uczniów quizu na smartfony pozwalającego na szybkie zdiagnozowanie stanu wiedzy uczniów przed 
lekcją i na jej zakończenie. W fazie realizacyjnej lekcji wiodącą metodą będzie działanie praktyczne 
uczniów polegające na przygotowaniu plakatów ukazujących najważniejsze informacje o gatunkach 
chronionych minogów i ryb rzek karpackich. Dla uświadomienia związku między działalnością czło-
wieka a różnorodnością biologiczną zaproponowano przeprowadzenie dyskusji techniką metaplanu. 
 Zaplanowana, jako praca domowa, rozmowa ucznia z najstarszym członkiem rodziny 
lub sąsiadem pozwoli na porównanie stanu zarybienia rzek karpackich dawniej i obecnie oraz 
ustalenie stanu świadomości lokalnego społeczeństwa na temat przyczyn zaistniałych zmian.

Załączniki do lekcji
Załącznik VIII.3 – Quiz wiedzy o minogach i rybach rzek karpackich 
Załącznik VIII.4 – Schemat plakatu 
Załącznik VIII.5 – Karta pracy indywidualnej 
Załącznik VIII.6 – Przykład metaplanu 
Załącznik VIII.7 – Teksty źródłowe do zajęć – minogi i ryby rzek karpackich 

Praca domowa
Przeprowadź rozmowę z najstarszym członkiem rodziny lub sąsiadem na temat „Ryby w naszej 
rzece dawniej i dzisiaj”. Zadaj następujące pytania:
1. Czy dawniej w naszej rzece było więcej ryb niż dzisiaj?
2. Jakie ryby występowały w naszej rzece dawniej i jakie występują dzisiaj?
3. Jakie mogą być przyczyny tych zmian?
Sporządź krótką notatkę z tej rozmowy.
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY
Załącznik VIII.1 

KARTA DO PRACY GRUPOWEJ
 
Data ...................................  Klasa ...................................
Grupa (imiona i nazwiska uczniów) ………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Gatunek: ................................................................................................................................................................... 

Na podstawie analizy tekstu źródłowego wykonajcie zadania 1–4

Zadanie 1. Określ cechy budowy zewnętrznej charakteryzowanego gatunku, które ułatwiłyby jego 
rozpoznanie w środowisku życia.
kształt i barwa ciała …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
liczba i wygląd płetw ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
wygląd głowy ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
inne cechy charakterystyczne ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2. Uzupełnij informacje na temat biologii charakteryzowanego gatunku.
odżywianie …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zwyczaje ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
rozmnażanie  …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3. Wymień cechy siedlisk, w których może żyć charakteryzowany gatunek.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4. Wypisz czynniki zagrażające istnieniu charakteryzowanego gatunku.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik VIII.2 
 KARTA PRACY INDYWIDUALNEJ

Zadanie 1.  
Rozpoznaj zwierzęta na podstawie zamieszczonych ilustracji i cech charakterystycznych.  
Wpisz ich nazwy w wykropkowane miejsca.

LP. ZDJĘCIE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE GATUNKU LUB RODZAJU

1.

Zwierzęta te mają silnie wydłużone, cylindryczne ciało, a na głowie przyssaw-
kę oraz siedem otworów skrzelowych. Nie posiadają płetw parzystych.
Podaj nazwę rodzajową ............................................................................................... 
Jakie gatunki tych zwierząt objęte są ochroną w rzekach karpackich?
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................

2.

Ryba średniej wielkości, rzadko przekracza 25 cm długości. Ma ciało wydłużo-
ne, lekko bocznie spłaszczone. Posiada charakterystyczny nisko umieszczony 
otwór gębowy z dwoma parami wąsów i mięsiste wargi, którymi wyszukuje 
na dnie bezkręgowce wodne, stanowiącej jej pokarm. Jej grzbiet jest barwy 
oliwkowej. Lubi wartko płynące wody.
Podaj nazwę tego gatunku ...........................................................................................

3.

Ryba może osiągać długość ponad metr i wagę do kilkunastu kilogramów. Ma 
ciało wydłużone, nieznacznie bocznie spłaszczone, pokryte dużymi łuskami. 
Posiada otwór gębowy umieszczony wysoko. Jest drapieżnikiem polującym 
na inne mniejsze ryby.
Podaj nazwę tego gatunku ...........................................................................................

4.

Niewielkie ryby osiągające kilkanaście centymetrów długości. Mają charak-
terystycznie nisko położony otwór gębowy z jedną parą wąsików. Grzbiet  
i boki stalowoszare z niebieskawym odcieniem, wzdłuż boków i grzbietu sze-
reg ciemnych plam. 
Podaj nazwę rodzajową tych ryb ...............................................................................
Jakie gatunki tych ryb objęte są ochroną w rzekach karpackich?
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................

5.

Gatunek ryby przystosowany do przydennego trybu życia w wodach pły-
nących. Ma spłaszczone ciało i nie posiada pęcherza pławnego. Jego ciało nie 
posiada też łusek, a grzbiet i boki mają ubarwienie maskujące, upodabniające 
go do piaszczystego dna. Ma charakterystyczną dużą głowę z dużymi oczami. 
Podaj nazwę tego gatunku ...........................................................................................

6.

Ryba, która dorasta do dużych rozmiarów. Długość jej ciała może osiągać do 
1,5 m, masa – do 24 kg. Wędruje z morza do rzek, aby po dotarciu do ich 
odcinków źródliskowych odbyć tarło. Młode osobniki z czasem powracają  
z rzek do morza, gdzie dojrzewają. Barwa tej ryby zmienia się wraz z wiekiem.
Podaj nazwę tego gatunku ...........................................................................................
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Zadanie 2. 
Pokoloruj chmurki, w których podano właściwe sposoby ochrony minogów i ryb rzek karpackich

Zadanie 3.
Zastanów się, jak bezpośrednio możesz wpłynąć na ochronę gatunków minogów i ryb zasiedlających 
rzeki karpackie. Podaj kilka przykładów.

1...............................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................................

4...............................................................................................................................................................

5...............................................................................................................................................................
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Poprawa drożności rzek, 
ograniczenie prac likwidujących 
meandry i zakola, zakaz 
poboru kruszywa z dna rzek.

Budowa zapór i progów 
zwalniających oraz 
prostowanie brzegów rzek.

Zachowanie naturalnych siedlisk, 
czyli niezanieczyszczonych 
odcinków rzek o dnie
piaszczysto-żwirowym.

Wprowadzanie do rzek roślin 
zarastających dno.

Zwiększenie odłowów ryb.
Racjonalna polityka rybacka  
i walka z kłusownictwem.

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Załącznik VIII.3 
 

 QUIZ WIEDZY O MINOGACH I RYBACH RZEK KARPACKICH

ZAZNACZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ:

1. Zwierzęta mające silnie wydłużone, cylindryczne ciało, a na głowie przyssawkę oraz siedem 
otworów skrzelowych. Nie posiadają płetw parzystych.

A. minogi     B. brzanki
C. łososie     D. kiełbie

2. Ryba średniej wielkości, rzadko przekracza 25 cm długości. Ma ciało wydłużone, lekko bocznie 
spłaszczone. Posiada charakterystyczny nisko umieszczony otwór gębowy z dwoma parami wąsów 
i mięsiste wargi, którymi wyszukuje na dnie bezkręgowce wodne, stanowiące jej pokarm. Jej grzbiet 
jest barwy oliwkowej. Lubi wartko płynące wody.

A. koza złotawa    B. brzanka
C. minóg ukraiński/Władykowa  D. boleń

3. Ryba osiągająca długość ponad metr i wagę do kilkunastu kilogramów. Ma ciało wydłużone, 
nieznacznie bocznie spłaszczone, pokryte dużymi łuskami. Posiada otwór gębowy umieszczony 
wysoko. Jest drapieżnikiem polującym na inne mniejsze ryby.

A. boleń     B. kiełb białopłetwy
C. głowacz białopłetwy   D. głowacica

4. Niewielkie ryby, osiągające kilkanaście centymetrów długości. Mają charakterystycznie nisko 
położony otwór gębowy z jedną parą wąsików; grzbiet i boki stalowoszare z niebieskawym 
odcieniem, wzdłuż boków i grzbietu szereg ciemnych plam. 

A. głowacice     B. minogi
C. głowacze      D. kiełbie

5. Gatunek ryby przystosowany do przydennego trybu życia w wodach płynących. Ma spłaszczone 
ciało i nie posiada pęcherza pławnego. Jego ciało nie posiada łusek, a grzbiet i boki mają ubarwienie 
maskujące, upodabniające go do piaszczystego dna. Ma charakterystyczną dużą głowę z dużymi 
oczami. 

A. minóg ukraiński/Władykowa  B. głowacz białopłetwy
C. łosoś     D. głowacica

6. Ryba, która dorasta do dużych rozmiarów. Może osiągać długość ciała do 1,5 m i masę do 24 kg.  
Wędruje z morza do rzek, aby po dotarciu do ich odcinków źródliskowych odbyć tarło. Młode 
osobniki z czasem powracają z rzek do morza, gdzie dojrzewają. Barwa tej ryby zmienia się wraz  
z wiekiem.

A. jesiotr               B. pstrąg
C. węgorz     D. łosoś 
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Załącznik VIII.4  
SCHEMAT PLAKATU 

Gatunek: ................................................................................................................................................................... 

Cechy budowy zewnętrznej charakteryzowanego 
gatunku, które ułatwiłyby jego rozpoznanie  
w środowisku życia (kształt i barwa ciała, 
liczba i wygląd płetw, wygląd głowy, inne cechy 
charakterystyczne)

Biologia gatunku (odżywianie, zwyczaje, 
rozmnażanie)

Rysunek

Wymagania siedliskowe gatunku Czynniki zagrażające istnieniu charakteryzowanego 
gatunku

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Załącznik VIII.5  
 KARTA PRACY INDYWIDUALNEJ
Uzupełnij tabelę na postawie informacji prezentowanych przez wszystkie grupy.
LP. NAZWA GATUNKOWA CECHY UMOŻLIWIAJĄCE ROZPOZNANIE GATUNKU

1.

Fot. Minóg strumieniowy - Boris Levin, wikiwand.com.

2.

Fot. Minóg ukraiński/Władykowa - Ra Boe, wikimedia.org.

3.

Fot. Brzanka - Gailhampshire, wikipedia.org.

4.

Fot. Boleń - Karelj, wikimedia.org.

5.

Ryc. Kiełb białopłetwy - Zsoldos Márton, wikimedia.org.

6.

Ryc. Kiełb Kesslera - Zsoldos Márton, wikimedia.org.

7.

Fot. Głowacz białopłetwy - Ra Boe, wikimedia.org.

8.

Fot. Łosoś - Hartley, William W., wikimedia.org.
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Załącznik VIII.6 
PRZYKŁAD METAPLANU 

Działania człowieka w rzekach karpackich a występowanie minogów i ryb chronionych

Jak jest?

• pozyskiwanie żwiru z koryt rzecznych
• wyrzucanie odpadków
• nielegalne zrzuty ścieków
• regulacja rzek prowadząca do 

zmiany przebiegu koryt rzek, zaniku 
meandrów i zakoli oraz kilkumetrowego 
pogłębienia tych cieków

• ograniczanie ciągłości przepływu  
wody poprzez budowę progów,  
kaskad i zbiorników zaporowych

• tendencja spodkowa liczebności 
populacji chronionych gatunków ryb  
i minogów, które trafiły na listę 
gatunków naturowych

Jak powinno być?

• naturalne, kręte rzeki
• czyste, przeźroczyste, o niskiej 

temperaturze wody
• obecność nanosów piasku, żwiru  

i kamieni na dnie rzecznym
• niepogłębiane koryta rzek
• zachowana ciągłość przepływu wody 

umożliwiająca migrację organizmów 
wodnych i transport żwiru oraz kamieni

• siedliska o cechach korzystnych dla 
zachowania zagrożonych gatunków 
minogów i ryb

Dlaczego nie jest tak jak powinno być?

• niski stan wiedzy i świadomości społeczeństwa lokalnego i decydentów na temat 
funkcjonowania rzek górskich 

• niski stan wiedzy i świadomości społeczeństwa lokalnego i decydentów na temat wpływu 
działalności człowieka zagrażającej gatunkom chronionym i ich siedliskom

• niski poziom wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony naturowych gatunków minogów 
i ryb oraz ich siedlisk

Wnioski

Wzrost świadomości społeczności lokalnej i decydentów umożliwi przywrócenie stanu 
naturalnego rzek poprzez odtworzenie ich ciągłości i naturalnego przebiegu, wyeliminowanie 
zanieczyszczeń oraz nadmiernej eksploatacji dna, co zapobiegnie dalszej degradacji siedlisk 
rzecznych i zatrzyma zanikanie minogów i ryb.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Załącznik VIII.7
TEKSTY ŹRÓDŁOWE DO ZAJĘĆ 

– MINOGI I RYBY RZEK KARPACKICH

Gatunek: Minóg ukraiński/Władykowa

Minóg ukraiński/Władykowa ma silnie wydłużone, cylindryczne ciało, w części ogonowej bocznie spłaszczone. Długość 
ciała dorosłych osobników wynosi od 134 do 175 mm. Głowa jest zakończona przyssawką z zębami. Po obu stronach 
odcinka głowowego występuje siedem owalnych otworów skrzelowych. Grzbiet ciała i boki są ciemnoszare, czasem 
brązowe lub czarne, brzuch srebrno-biały. Ma dobrze widoczne dwie płetwy grzbietowe, nie posiada zaś płetw 
parzystych. Płetwa ogonowa jest o kształcie lancetowatym.
 Minóg ukraiński/Władykowa żyje w płynących wodach słodkich – zarówno w rzekach nizinnych, jak i górskich 
oraz podgórskich z podłożem żwirowo-piaszczystym. Lubi czystą, natlenioną wodę; toleruje też wody kwaśne. Prowadzi 
niepasożytniczy i niewędrowny tryb życia, w przeciwieństwie do minogów morskich wędrujących i pasożytujących na 
różnych gatunkach ryb. Jego stadium larwalne (ślepica) trwa około czterech lat i osiąga długość do 230 mm. Larwa 
żywi się mikroorganizmami i detrytusem, który znajduje żyjąc w płytkich, mulistych zagłębieniach blisko brzegu. Postać 
dorosła żyje od sześciu do siedmiu miesięcy i w tym czasie nie pobiera pokarmu. W celu złożenia jaj minogi mogą 
lokalnie wędrować w górę rzeki. Samce kopią płytkie gniazda, do których składają zapłodnione jaja. Po tarle osobniki 
dorosłe giną. 
  Minóg ukraiński/Władykowa objęty jest częściową ochroną gatunkową. Zagraża mu fragmentacja rzek 
i strumieni poprzez budowę zbiorników zaporowych, elektrowni wodnych i progów spiętrzających. Niekorzystne 
jest również prostowanie rzek i umacnianie ich brzegów, co powoduje utratę miejsc do rozwoju i tarła. Kolejnym 
zagrożeniem jest wzrost zanieczyszczenia wody spowodowany ściekami i spływami z pól i łąk.

Gatunek: Minóg strumieniowy 

Minóg strumieniowy ma silnie wydłużone, cylindryczne ciało, na przekroju poprzecznym okrągłe, w części ogonowej 
bocznie spłaszczone. Nie posiada parzystych płetw, jedynie dwie płetwy grzbietowe stykające się ze sobą oraz płetwę 
ogonową o lancetowatym kształcie. Głowa minoga zakończona jest przyssawką. Po obu jej stronach występuje siedem 
owalnych otworów skrzelowych. Ciało przyjmuje kolor od żółtawego przez oliwkowy do szarego, przy czym brzuch 
i dolna część boków są jaśniejsze. Średnia długość ciała u osobników dorosłych wynosi około 150 mm, długość ciała 
larw osiąga do 210 mm.
 Gatunek ten zamieszkuje wyłącznie wody słodkie, głównie górne i środkowe odcinki niewielkich rzek 
i strumieni nizinnych, podgórskich i górskich. Wymaga wody dobrze natlenionej i czystej, rzek o naturalnym korycie 
z dnem piaszczystym lub żwirowym, miejscami mulistym. Co istotne, larwy minogów (ślepice) żyją zakopane w osadach 
rzecznych – piaszczystych łachach przybrzeżnych lub wyspach, także w osadach gliniasto-mulistych w zakolach rzek. 
Pozostają w tych miejscach kilka lat, stąd tak ważne jest zachowanie tych siedlisk. 
 Prowadzi niepasożytniczy tryb życia, gdyż postać dorosła nie odżywia się z powodu zaniku przewodu pokarmo-
wego. Larwy filtrują wodę, z której odławiają glony i rozkładające się szczątki innych organizmów. Minogi strumieniowe 
w celu złożenia jaj odbywają krótkie wędrówki w górę strumieni do miejsc o twardym żwirowym lub piaszczystym podłożu,  
w którym samiec kopie dołki stanowiące gniazda. Samica składa do nich jaja, z których wykluwają się larwy. Dorosłe 
osobniki po złożeniu jaj giną w ciągu dwóch lub trzech tygodni.
 Minóg strumieniowy objęty jest częściową ochroną gatunkową. Jest to gatunek bardzo wrażliwy na zmiany 
spowodowane działalnością człowieka, takie jak: zanieczyszczenie wody, regulacja i umacnianie brzegów, tworzenie 
barier migracyjnych i zamulenie dna. Negatywny wpływ na populację minoga ma także modyfikacja koryt rzek związana 
z poborem kruszywa z dna rzek. 

Gatunek: Brzanka 

Brzanka to ryba średniej wielkości, rzadko przekracza 25 cm długości całkowitej. Ciało jest wydłużone, niskie, lekko 
bocznie spłaszczone. Otwór gębowy dolny, z dwiema parami wąsów. Wargi mięsiste i wydatne. Ubarwienie grzbietu  
i boków złocisto-oliwkowo-brązowe z plamkami, brzuch kremowy. 
 Brzanka jest typową rybą rzeczną, nie występuje w wodach stojących. Żyje w potokach i małych rzekach 
średnio głębokich, maksymalnie do 1 m. Żywi się bezkręgowcami dennymi, zjada głównie larwy owadów, znajdując je 
na dnie rzeki. Tarło odbywa od maja do lipca. Samica składa ikrę w trzech porcjach i zagrzebuje ją płetwą odbytową na 
drobnokamienistym lub żwirowym dnie. Narybek gromadzi się na płyciznach.
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 Brzanka jest gatunkiem chronionym prawem polskim i europejskim. W rzekach Karpat pozostaje mniej 
zagrożona wyginięciem niż w innych rzekach polskich. W XX wieku nastąpił duży spadek wielkości populacji brzanki. 
Spowodowała go przede wszystkim działalność człowieka, tj. niszczenie siedlisk na skutek regulacji rzek i potoków oraz 
zanieczyszczenia pogarszające jakość wody. Niekorzystne dla życia brzanki jest także przerwanie ciągłości rzek przez 
zapory i progi, uniemożliwiające migrację. 

Gatunek: Boleń 
 
Boleń należy do rodziny karpiowatych. Może osiągać długość ponad metr i wagę do kilkunastu kilogramów. Ciało jest 
wydłużone, nieznacznie bocznie spłaszczone, pokryte dużymi łuskami. Posiada półgórny otwór gębowy. Płetwy parzyste 
i odbytowa są czerwonawe, a płetwa grzbietowa i ogonowa – szaroniebieskie z ciemniejszymi obwódkami. Gatunek 
długożyjący, nawet do szesnastu lat. Jako dorosła ryba żywi się drobnymi rybami, takimi jak płoć czy ukleja. Poluje wyłącznie  
w dzień, jest bardzo dobrym pływakiem. Ogłusza swoje ofiary, uderzając ogonem o powierzchnię wody. Prowadzi 
zwykle samotny tryb życia i odbywa wędrówki: tarłowe, zimowiskowe oraz pokarmowe. Jest gatunkiem odławianym 
przez człowieka.
 Zasiedla głównie wody płynące, ale można go spotkać także w zbiornikach zaporowych, lagunach, zalewach, 
deltach rzek. Rzadko spotykany w rzekach górskich, preferuje wody o dużej przezroczystości. Tarło odbywa w rzekach 
głębokich o szybkim nurcie z dnem kamienistym i żwirowym, do których wędruje z zimowisk i żerowisk. Składanie jaj 
zachodzi jednorazowo na wiosnę.
 Boleń to gatunek objęty na terenie Polski ochroną rybacko-wędkarską, dla którego określono wymiar ochronny 
na poziomie 40 cm, co oznacza, że nie wolno odławiać osobników poniżej tego wymiaru. Głównym zagrożeniem, dla 
bolenia są prace regulacyjne prowadzone na rzekach, które powodują ograniczenie wędrówek i miejsc tarliskowych. 
Groźne są także intensywne połowy wędkarskie.

Gatunek: Kiełb białopłetwy 

Kiełb białopłetwy jest rybą małą, poniżej 12 cm długości i 10 g masy. Ciało wydłużone, wrzecionowate. Wydłużona 
głowa ma otwór gębowy położony na dole. W kątach ust ma jedną parę długich wąsów. Grzbiet i boki ubarwione 
brunatno-oliwkowo-szaro, brzuch srebrzystobiały. Na bokach i grzbiecie występuje pas ciemnych plam. Gatunek ten 
posiada bardzo jasne płetwy z ciemniejszymi plamkami na płetwie grzbietowej i ogonowej.
 Kiełb żywi się bezkręgowcami dennymi, głównie larwami owadów z dna rzek. Żyje w rzekach nizinnych o dnie 
piaszczystym. W korycie zajmuje głębokie siedliska. Tarło odbywa od kwietnia do czerwca.
 Ryba chroniona prawem polskim i europejskim. Zagrożenie dla gatunku stanowi przekształcanie siedlisk 
towarzyszące regulacji rzek i budowie zbiorników zaporowych oraz zanieczyszczenia wód i przerywanie ciągłości rzek 
przez zapory. W ramach ochrony kiełbia należy zachować jak najlepszą jakość wody w rzekach.

Gatunek: Kiełb Kesslera 

Kiełb Kesslera jest rybą małą, poniżej 12 cm długości i 10 g masy. Ciało wydłużone, wrzecionowate. Głowa posiada 
otwór gębowy położony na dole. W kątach ust ma jedną parę długich wąsów sięgających poza połowę średnicy oka. 
Grzbiet i boki stalowoszare z niebieskawym odcieniem. Wzdłuż boków i grzbietu biegnie szereg dużych, owalnych, 
ciemnych plam. Brzuch srebrzystobiały.
 Kiełb Kesslera odżywia się bezkręgowcami dennymi, głównie larwami owadów z dna rzek. Tarło odbywa na 
dnie żwirowym lub piaszczystym od maja do lipca. Jest rybą typowo rzeczną żyjącą w rzekach podgórskich, średniej 
wielkości. W korycie zajmuje głębsze siedliska. Występuje w karpackich dopływach Wisły.
 Gatunek chronionym prawem polskim i europejskim. Zagrożenie dla kiełbia Kesslera stanowi przekształcanie 
siedlisk towarzyszące regulacji rzek i budowie zbiorników zaporowych oraz zanieczyszczenia wód ściekami bytowymi. 
Nawet niewielkie, ale regularne zanieczyszczenia wody osłabiają kondycję osobników poprzez obniżenie ich płodności 
i żywotności. Natomiast przeżyźnienie (eutrofizacja) rzeki zmienia stan bazy pokarmowej tego gatunku. W ramach 
ochrony kiełbia należy poprawić jakość wody w rzekach i przywrócić do stanu naturalnego, szczególnie w odcinku Sanu 
od Sanoka do Przemyśla.

Gatunek: Głowacz białopłetwy 

Głowacz białopłetwy jest niewielką rybą o długości do 17 cm, o maczugowatym kształcie ciała, spłaszczonym 
grzbietobrzusznie. Przystosowany jest do przydennego trybu życia w wodach płynących poprzez brak pęcherza 
pławnego. Głowa z dużymi oczami stanowi ¼ długości tej ryby. Głowacz nie posiada łusek, ma jedynie niewielkie kolce 
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na bokach ciała. Linia naboczna ciągnie się od głowy do nasady płetwy ogonowej. Na grzbiecie posiada dwie płetwy. 
Płetwa ogonowa jest zaokrąglona, a płetwy piersiowe są duże, wachlarzowate. U ich nasady znajdują się małe płetwy 
brzuszne. Grzbiet i boki mają ubarwienie maskujące, co upodabnia go do kamienistego dna. Brzuch i płetwy są białawe.
  Ryba ta należy do gatunków o krótkim okresie życia, tj. do pięciu lat. Prowadzi skryty, mało aktywny tryb 
życia, ukrywając się w szczelinach między kamieniami. O zmierzchu i brzasku poszukuje pokarmu, polując na larwy 
owadów wodnych i kiełże. Tarło rozpoczyna wczesną wiosną. Samica przykleja jaja do spodniej powierzchni kamieni. 
Opiekę nad potomstwem sprawuje samiec, który ruchami ogona natlenia wodę wokół złożonych jaj. Najlepsze siedliska 
dla głowacza to rzeki o charakterze podgórskim lub wyżynnym o dnie kamienistym i żwirowym. Głowacz unika miejsc 
nasłonecznionych i porośniętych roślinnością. 
 Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. Do działalności zagrażającej, która doprowadza do podziałów 
w populacji tego gatunku, należy zabudowa poprzeczna rzek utrudniająca wędrówkę i rozmnażanie ryb. Podczas 
budowy zapory należy zastosować konstrukcje (przepławki) umożliwiające głowaczom przepływanie. Niekorzystne dla 
głowaczy pozostaje również odprowadzanie ścieków bytowych bezpośrednio do rzek oraz wydobywanie kruszywa 
z koryt rzek. Zagrożenie stanowi także gwałtowny spadek poziomu wody oraz nieracjonalna gospodarka wędkarska.

Gatunek: Łosoś 

Łosoś osiąga długość ciała do 1,5 m i masę do 24 kg. Ma stosunkowo małą głowę, spiczasty pysk i szeroki otwór 
gębowy. Jest rybą dwuśrodowiskową. Młodość (około trzech lat) spędza w wodzie słodkiej, w rzekach i potokach 
z dnem żwirowym. Starsze osobniki płyną do morza. Gdy osiągną dojrzałość płciową, powracają do miejsc 
rozrodu. Barwa łososia zmienia się wraz z wiekiem. Młode osobniki charakteryzują się dużymi, ciemnymi plamami 
i czerwonymi punktami na bokach. Dorosłe, żyjące w morzu, mają szarozielony grzbiet, srebrzyste boki i brzuch.  
 W czasie wędrówek na tarło samce mają czerwony brzuch. Tarło odbywa się od listopada do lutego.  
Samica składa wówczas jaja w gniazdach o długości 2–3 m. Łososie w czasie wędrówek nie pobierają pokarmu. Natomiast 
przebywając w rzekach, młode osobniki żywią się fauną denną, larwami owadów, a także kiełżami i mięczakami. Po 
spłynięciu do morza zjadają większe okazy fauny dennej i małe ryby.
 Na obszarze Morza Bałtyckiego, wód przymorskich i ujścia niektórych rzek do morza ryba ta podlega ochronie 
prawem rybackim. Wymiar ochronny wynosi 60 cm. Zagrożeniem dla łososia są zapory wodne, które utrudniają mu 
wędrówkę, pogarszanie się jakości wód, niszczenie siedlisk zdatnych do odbycia tarła oraz kłusownictwo.
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 SCENARIUSZE LEKCJI – IX

Temat lekcji: „Naturowe” gatunki płazów – rozpoznawanie, zwyczaje, 
wymagania.
Autorki:  Anna Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer

Wstęp teoretyczny

Na obszarach Natura 2000 objętych projektem „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” przedmiotami ochrony są trzy 
gatunki płazów chronionych Dyrektywą Siedliskową, tj. kumak górski, kumak nizinny i traszka grzebieniasta. Gatunki te 
są szczególnie chronione na czterech obszarach Natura 2000 objętych projektem (zob. Tabela 1).

Tabela 1. Wykaz gatunków płazów będących przedmiotami ochrony na terenie obszarów Natura 2000 objętych 
projektem „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”.

OBSZAR NATURA 2000 GATUNKI PŁAZÓW
Dolna Soła Traszka grzebieniasta, Kumak nizinny 
Czarna Orawa Kumak górski 
Biała Tarnowska Kumak górski 
Jasiołka Kumak górski 
Łososina Nie są obiektami ochrony – występują nielicznie 
Wisłoka z dopływami Nie są obiektami ochrony – występują nielicznie 
Rzeka San Nie występują 

Ze względu na trudności w rozróżnieniu kumaka górskiego i nizinnego zestawiono poniżej cechy ułatwiające ich 
rozpoznanie (zob. Tabela 2).

Tabela 2. Porównanie kumaka górskiego i nizinnego (źródło: Monitoring gatunków zwierząt, Przewodnik metodyczny 
cz. 3., Warszawa 2012). 

Cecha porównawcza Kumak górski Kumak nizinny
Skóra kolor – strona 

grzbietowa
zmienny, od szarozielonego,rzez 
brązowy do oliwkowego

zmienny, od popielatego do 
ciemnobrązowego 

kolor – strona 
brzuszna

popielatoszare tło pokryte 
dużymi plamami żółtymi lub 
pomarańczowymi

ciemnogranatowy, prawie czarny 
z małymi plamami pomarańczowymi 
lub czerwonymi

plamy piersiowe  
i ramieniowe

połączone nie połączone

plamy miedniczne  
i udowe

połączone nie połączone

plamy dłoni obejmują najkrótszy palec nie dochodzą do najkrótszego palca
faktura szorstka gładka

brodawki w postaci rogowych kolców płaskie
Rezonatory brak występują
Błony pławne dobrze wykształcone słabo wykształcone
Głosy godowe ciche kumkanie donośny, przeciągły głos słyszany 

z kilkuset metrów

Dla obserwacji terenowych oraz dla porównania gatunków płazów występujących na Pogórzu Karpackim  
i w Karpatach opracowano tabelę zawierającą informacje na temat ich fenologii. Uwzględniono w niej trzy parametry: 
okresy aktywności i zimowania, środowisko występowania – ląd/woda, okres składania jaj (zob. Tabela 3).
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Tabela 3. Fenologia „naturowych” gatunków płazów objętych projektem „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”.

Nazwa gatunku
Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kumak górski

zimowanie życie aktywne zimowanie

ląd woda ląd

składanie jaj

Kumak nizinny
zimowanie życie aktywne zimowanie

ląd woda ląd
składanie jaj

Traszka grzebieniasta

zimowanie życie aktywne zimowanie

ląd woda ląd

składanie jaj

Z gatunkami płazów „naturowych” występującymi na Pogórzu Karpackim i w Karpatach najlepiej byłoby zapoznać się 
podczas zajęć terenowych. Obecność gatunku na danym stanowisku można ustalić w oparciu o obserwacje bezpośrednie 
poszczególnych form rozwojowych, tj. osobników dorosłych, larw, a także skrzeku. Można także rejestrować głosy 
godowe wydawane przez poszczególne gatunki płazów. Zajęcia te można przeprowadzić po realizacji zajęć w klasie 
szkolnej według zaproponowanych scenariuszy. Pomocne w realizacji obu typów zajęć będą zamieszczone powyżej 
zestawienia tabelaryczne.

Bibliografia i netografia
Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Blab J., Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. Leksykon. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. 2010. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. 
Wydawnictwo Jedność, Kielce.
Buszko-Briggs M., Okołów G. 2002. Płazy i gady Polski. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
Diesener G., Reichholf J. 1997. Płazy i gady. Leksykon przyrodniczy. Świat Książki, Warszawa.
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. Fauna Polski. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
Lanka V., Vit Z. 1993. Płazy i gady. Leksykon przyrody. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
Głowaciński Z. [red]. 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Makomaska-Juchniewicz M., Baran P. [red.] 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, cz. 3., Biblioteka Monitoringu 
Środowiska. GDOŚ, Warszawa. http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_3.pdf [dostęp 30.08.2017]
Biuletyn nr 7 Gatunki naturowe „Biała Tarnowska” (kumak górski) – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2018/03/
RK_Bia%C5%82a_Tarnowska.pdf [dostęp 20.08.2017]
Biuletyn nr 7 Gatunki naturowe „Dolna Soła” (kumak nizinny, traszka grzebieniasta) – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/
uploads/2018/03/RK_Dolna_So%C5%82a.pdf [dostęp 20.08.2017]
Biuletyn nr 9 Ważne dla Europy zwierzęta nadrzeczne – ryby, płazy, ssaki (traszka karpacka) – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-
content/uploads/2018/06/RK_Czarna_Orawa_9.pdf [dostęp 20.08.2017]
Propozycje filmów na temat chronionych gatunkach płazów objętych projektem „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”
• https://www.youtube.com/watch?v=TmHt0F_GzJo (kumak górski, czas: 2:53 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=qE2VW10QlMY (kumak górski, czas: 0:24 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=Y60mLI5iauM (kumak nizinny, czas: 3:36 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=TfCjZJ4kvyg (traszka grzebieniasta, czas: 3:34 min)

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: „nAturowE” gAtunKi płAZów – roZpoZnAwAniE, ZwyCZAJE, wymAgAniA
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA
Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• wymienia gatunki „naturowe” płazów chronionych występujących  
na obszarach objętych projektem „Rzeki karpackie –czysta Natura 2000”

• omawia sposoby odżywiania płazów
• wymienia zwyczaje „naturowych” gatunków płazów 
• opisuje biologię i sposoby rozmnażania omawianych płazów
• wymienia działania na rzecz ochrony płazów „naturowych”

UMIEJĘTNOŚCI

• rozpoznaje „naturowe” gatunki płazów chronionych występujących na 
obszarach objętych projektem „Rzeki karpackie –czysta Natura 2000”

• sporządza mapę mentalną na temat płazów chronionych, wykorzystując 
informacje z materiałów źródłowych

• dostrzega związek pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniem  
dla omawianych gatunków płazów

• uzasadnia potrzebę ochrony kumaka górskiego, kumaka nizinnego i traszki 
grzebieniastej

POSTAWY
• dostrzega potrzebę prowadzenia działań ochronnych dla zachowania 

„naturowych” gatunków płazów Pogórza Karpackiego i Karpat
• wyraża gotowość do włączenia się w działania na rzecz ochrony płazów

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA  
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 3, 6, 7. 
III. Kształtowanie postaw – wychowanie: 
pkt 7. 

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej 
okolicy: pkt 7), 12), 13).

Zakres treści
 A. Charakterystyka „naturowych” gatunków płazów chronionych na obszarach objętych projektem  

„Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”: kumaka górskiego i nizinnego oraz traszki grzebieniastej.
B. Cechy biologiczne omawianych płazów chronionych: odżywianie, zwyczaje, rozmnażanie.
C. Wymagania ekologiczne omawianych „naturowych” gatunków płazów.
D. Działania na rzecz ochrony: kumaka górskiego, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: metoda aktywizująca – mapa mentalna, metoda eksponująca – film, praca 
z materiałem źródłowym, gra dydaktyczna – krzyżówka

Środki dydaktyczne
• filmy o kumaku górskim, kumaku nizinnym i traszce grzebieniastej
• materiały źródłowe do pracy w grupach pt. Teksty źródłowe do zajęć na temat płazów
• pisaki, trzy arkusze papieru flipchartowego do przygotowania mapy mentalnej
• schemat mapy mentalnej
• krzyżówka z hasłem

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien: wyszukać filmy o gatunkach płazów, które będą omawiane na lekcji, lub 
wykorzystać linki do filmów podane w scenariuszu; zgromadzić materiały potrzebne do wykonania 
mapy mentalnej; powielić materiały źródłowe i karty pracy dla każdego ucznia.

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

 2.1. Nauczyciel wyświetla uczniom filmy o każdym z trzech gatunków płazów, które będą 
omawiane na lekcji. Następnie przeprowadza krótką pogadankę, zadając następujące pytania: Kto 
widział te płazy? Gdzie spotkaliście te płazy? Kto słyszał te płazy? Jak myślicie, dlaczego będziemy się 
o nich uczyć dzisiaj na lekcji?
 2.2. Nauczyciel informuje uczniów, że w dalszej części lekcji dowiedzą się więcej 
o zaprezentowanych na filmach gatunkach płazów. W tym celu nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. 
Każda grupa otrzymuje tekst źródłowy, na podstawie którego przygotuje mapę mentalną o jednym 
z poznawanych gatunków płazów chronionych (przykładowy schemat mapy mentalnej w Załączniku 
IX.1).

3. Faza realizacyjna (25 minut)

Nauczyciel przekazuje każdej grupie materiał źródłowy i wyjaśnia sposób wykonania mapy 
mentalnej. Następnie uczniowie rysują mapę mentalną, na której przedstawiają charakterystykę 
jednego z gatunków „naturowych” płazów chronionych. Na końcu każda grupa prezentuje wyniki 
swojej pracy na forum klasy.

4. Faza podsumowująca (10 minut)

Uczniowie utrwalają zdobytą na lekcji wiedzę, rozwiązując krzyżówkę z hasłem (Załącznik IX.2). 
Poprawne odpowiedzi: 1 – kumak, 2 – woda, 3 – refleks, 4 – przepusty, 5 – traszka, 6 – czynna,  
7 – kijanka, 8 – plamy. Hasło: karpacka.

Uwagi o realizacji
W scenariuszu lekcji przyrody o „naturowych” gatunkach płazów zaplanowano wykorzystanie 
metod angażujących wszystkich uczniów do aktywnej pracy na lekcji. W fazie wprowadzającej 
proponujemy zastosowanie pokazu filmów o gatunkach płazów, którym będzie poświęcona 
lekcja. W fazie realizacyjnej lekcji wiodącą metodą będzie grupowe działanie praktyczne uczniów 
polegające na przygotowaniu mapy mentalnej ukazującej najważniejsze informacje o „naturowych” 
gatunkach płazów. Ważnym momentem lekcji będzie prezentacja efektów pracy grupowej, która 
pozwoli na wykorzystanie najefektywniejszego sposobu uczenia się polegającego na nauczaniu 
innych. W celu podsumowania lekcji zaplanowano wykorzystanie logicznej gry dydaktycznej,  
tj. krzyżówki pozwalającej na utrwalenie poznanych na lekcji pojęć. Grę powiązano z pracą domową 
kształtującą umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł 
informacji.

Załączniki do lekcji
• Załącznik IX. 1 – Przykładowy schemat mapy mentalnej 
• Załącznik IX. 2 – Krzyżówka

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Praca domowa
Przygotuj krótką charakterystykę gatunku traszki, której pełną nazwę poznałeś rozwiązując krzyżówkę.

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASY V–VIII – BIOLOGIA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• wymienia gatunki „naturowe” płazów chronionych występujących  
na obszarach objętych projektem „Rzeki karpackie –czysta Natura 2000”

• omawia sposoby odżywiania omawianych płazów
• wymienia zwyczaje „naturowych” gatunków płazów 
• opisuje biologię i sposoby rozmnażania omawianych płazów
• wymienia działania na rzecz ochrony „naturowych” gatunków płazów

UMIEJĘTNOŚCI

• rozpoznaje „naturowe” gatunki płazów chronionych występujących na 
obszarach objętych projektem „Rzeki karpackie –czysta Natura 2000”

• prowadzi rozmowę dydaktyczną z wykorzystaniem techniki „akwarium” 
na temat płazów chronionych, wykorzystując informacje z materiałów 
źródłowych

• porządkuje zdobytą podczas rozmowy dydaktycznej wiedzę, wykonując 
notatkę według zaproponowanego schematu

• dostrzega związek pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniem dla 
omawianych płazów

• uzasadnia potrzebę ochrony kumaka górskiego, kumaka nizinnego i traszki 
grzebieniastej

POSTAWY
• dostrzega potrzebę prowadzenia działań ochronnych dla zachowania 

„naturowych” gatunków płazów Pogórza Karpackiego i Karpat
• wyraża gotowość do włączenia się w działania na rzecz ochrony płazów

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 1), 3).
III. Posługiwanie się informacjami 
pochodzącymi z analizy materiałów 
źródłowych: pkt 1), 2), 3).
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 2).

II. Różnorodność życia.
7. Różnorodność i jedność świata 
zwierząt: pkt 10a), 10b), 10c), 10d), 14c).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 4).

 
Zakres treści

A. Charakterystyka „naturowych” gatunków płazów żyjących na obszarach objętych projektem 
„Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”: kumaka górskiego i nizinnego oraz traszki 
grzebieniastej.

B. Cechy biologiczne omawianych płazów chronionych: odżywianie, zwyczaje, rozmnażanie.
C. Wymagania ekologiczne omawianych „naturowych” gatunków płazów.
D. Działania na rzecz ochrony: kumaka górskiego, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Metody dydaktyczne: metoda aktywizująca – rozmowa dydaktyczna techniką „akwarium”, 
metoda eksponująca – film, praca z materiałem źródłowym

Środki dydaktyczne
• filmy o kumaku górskim, kumaku nizinnym i traszce grzebieniastej
• materiały źródłowe do pracy w grupach (Załącznik IX.3)
• karta pracy na podsumowanie lekcji (Załącznik IX.4)
• schemat przebiegu rozmowy dydaktycznej techniką „akwarium”

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien: wyszukać filmy o gatunkach płazów, które będą omawiane na lekcji, lub 
wykorzystać linki do filmów podane w scenariuszu; powielić materiały źródłowe i karty pracy dla 
każdego ucznia.

2. Faza wprowadzająca (5 minut)

 2.1. Nauczyciel wyświetla na ekranie eliminatkę zawierającą nazwy gatunków płazów, które 
będą omawiane na lekcji. Uczniowie rozwiązują eliminatkę i podają nazwy płazów.

A K B U M C A K D G Ó E R F S K I
K U A M A B K C N I D Z I E N N Y
A B T C R D A S Z E F K G A H I J
G R Z A E B I E B N I C A S D T A

Rozwiązanie:
A K B U M C A K D G Ó E R F S K I
K U A M A B K C N I D Z I E N N Y
A B T C R D A S Z E F K G A H I J
G R Z A E B I E B N I C A S D T A

 2.2. Nauczyciel informuje uczniów, że w dalszej części lekcji dowiedzą się więcej 
o odgadniętych gatunkach płazów. W tym celu nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Każda grupa 
otrzymuje tekst źródłowy, na podstawie którego przygotuje się do rozmowy dydaktycznej techniką 
„akwarium”.

3. Faza realizacyjna (25 minut)

Nauczyciel rozdaje każdej grupie materiał źródłowy (Załącznik XI.3) i wyjaśnia sposób pracy  
w grupach.
Pierwszy etap polega na opracowaniu przez parę uczniów zagadnień dotyczących jednego gatunku 
płaza przydzielonego grupie, które zaprezentują w trakcie rozmowy dydaktycznej: PIERWSZA PARA 
– opis gatunku; DRUGA PARA – wymagania siedliskowe;  TRZECIA PARA – zwyczaje, CZWARTA 
PARA – zagrożenia i ochrona.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Drugi etap to ustawienie krzeseł zgodnie z proponowanym schematem.

Trzeci etap to właściwa rozmowa dydaktyczna techniką „akwarium”. Opis przebiegu rozmowy 
dydaktycznej:
1. Grupa pierwsza zajmuje miejsce w kręgu wewnętrznym, pozostałe dwie grupy wraz 

z nauczycielem siadają w kręgu zewnętrznym.
2. Para uczniów z grupy pierwszej rozpoczyna rozmowę. Prowadzą dialog, w czasie którego 

przekazują pozostałym informacje o opracowanym zagadnieniu.
3. Grupa pierwsza pozostaje w kręgu wewnętrznym do czasu zaprezentowania informacji przez 

wszystkie pary uczniów, po czym jej miejsce zajmują kolejno grupa druga i trzecia.
4. W czasie rozmowy osoby z kręgu zewnętrznego mogą zadawać pytania lub prosić o uzupełnienie 

informacji.
5. Nauczyciel może zadawać pytania grupie przebywającej w kręgu wewnętrznym lub uzupełniać 

odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania.

Czwarty etap to ustawienie krzeseł jak na początku lekcji.

4. Faza podsumowująca (15 minut)

 4.1. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy indywidualnej (Załącznik IX.4) oraz informuje, 
że zawarte w niej zadania rozwiążą po obejrzeniu filmów o każdym z trzech gatunków płazów oraz 
na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie rozmowy dydaktycznej.
 4.2. Nauczyciel wyświetla filmy. Uczniowie wypełniają karty pracy. Następnie nauczyciel 
sprawdza wraz z uczniami poprawność wykonania zadań.
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Grupa I Grupa II Grupa III Nauczyciel
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Uwagi o realizacji
W scenariuszu lekcji biologii o gatunkach „naturowych” chronionych płazów zaplanowano 
wykorzystanie metod nauczania angażujących wszystkich uczniów. Wprowadzeniem będzie gra 
dydaktyczna w postaci eliminatki, pozwalająca uczniom odkryć nazwy gatunków zwierząt, którym 
będzie poświęcona lekcja. Materiał nauczania zostanie zrealizowany techniką „akwarium” polegającą 
na rozmowie dydaktycznej, którą poprzedzi praca grupowa z materiałami źródłowymi. Dzięki 
temu każdy uczeń będzie miał możliwość zdobycia określonych informacji i zaprezentowania ich 
w przyjazny sposób, a następnie uzupełnienia swojej wiedzy o gatunku o informacje przekazane przez 
innych uczniów. Nauczyciel na zasadzie partnerstwa uczestniczy w przeprowadzanej rozmowie 
dydaktycznej.
 Integrację wiadomości ułatwią filmy wyświetlone po zakończeniu rozmowy dydaktycznej. 
Na podstawie informacji z filmów i wiedzy zdobytej w fazie realizacyjnej uczniowie zestawiają 
najważniejsze cechy gatunków płazów omawianych na lekcji, uzupełniając tabelę w karcie pracy. 
Lekcja powinna zakończyć się wysunięciem przez uczniów propozycji własnych działań sprzyjających 
ochronie płazów.
 Celem zaproponowanej pracy domowej będzie rozwijanie u uczniów umiejętności 
zdobywania wiedzy na temat miejsc występowania płazów w Polsce, nanoszenia informacji na mapę 
oraz samodzielnego formułowania wniosków na temat rozmieszczenia omawianych gatunków 
płazów.

Załączniki do lekcji
Załącznik IX.3 – Teksty źródłowe do zajęć na temat płazów 
Załącznik IX.4 – Karta pracy indywidualnej „Naturowe gatunki płazów chronionych” 
Załącznik IX.5 – Karta zadania domowego 

Praca domowa
Wyszukaj informacje na temat miejsc występowania kumaka górskiego, kumaka nizinnego i traszki 
grzebieniastej na terenie Polski. Miejsca te zaznacz na mapie (Załącznik IX.5). Na podstawie 
uzyskanych informacji sformułuj wniosek dotyczący rozmieszczenia tych gatunków. 
Mapa źródło: Aotearoa, CC-BY-SA-3.0-migrated, https://commons.wikimedia.org/wikiFile:Regiony_
Kondrackiego-hipsometria.png
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY

Załącznik IX.1  
  

PRZYKŁADOWY SCHEMAT MAPY MENTALNEJ
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Załącznik IX.2      
KRZYŻÓWKA

Odgadnięte pojęcia wpisz w wiersze krzyżówki i odczytaj hasło. Stanowi ono drugi człon nazwy 
traszki występującej w Karpatach.

1
2

3
4

5
6
7

8

1. Może być górski lub nizinny.
2. Środowisko, w którym płazy składają jaja.
3. Nazwa charakterystycznego u kumaków zachowania odstraszającego drapieżcę.
4. Umożliwiają płazom bezpieczne przejście pod drogą asfaltową.
5. Płaz ogoniasty.
6. Rodzaj ochrony płazów, który może polegać na budowie zbiorników wodnych do rozrodu 

(przeciwieństwo ochrony biernej).
7. Larwa płaza.
8. Elementy ubarwienia służące do rozróżnienia kumaka górskiego od kumaka nizinnego.

HASŁO: TRASZKA

Praca domowa
Przygotuj krótką charakterystykę gatunku traszki, której nazwę poznałeś rozwiązując krzyżówkę.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik IX.3a  

TEKSTY ŹRÓDŁOWE DO ZAJĘĆ NA TEMAT PŁAZÓW

Gatunek: Kumak górski

Fot. 1. M. Szczepanek  Fot. 2. Waugsberg  Fot. 3. L. B. Tettenborn

 
 Opis gatunku: kumak górski to niewielki płaz osiągający długość ciała do 6 cm. Strona grzbieto-
wa ma ubarwienie zmienne od szarozielonego przez brązowy do oliwkowego, z widocznymi ciemniejszy-
mi plamami. Pokryta jest licznymi małymi guzkami (rogowymi kolcami) będącymi zakończeniami brodawek. 
W skórze znajdują się również gruczoły jadowe. W dotyku jest ona szorstka. Zwierzę ma wystające oczy ze źre-
nicą w kształcie odwróconego trójkąta lub serca (Fot. 1). Ubarwienie strony brzusznej stanowi popielatoszare tło 
pokryte charakterystycznymi, dużymi plamami w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Dla rozpoznania tego ga-
tunku charakterystyczne jest ułożenie czterech typów plam. Prawa i lewa plama piersiowa połączone są z prawą 
i lewą plamą ramieniową, natomiast prawa i lewa plama biodrowa połączone są z prawą i lewą plamą udową (Fot. 2).  
Kumaki odżywiają się drobnymi bezkręgowcami, owadami wodnymi i ich larwami oraz ślimakami i pajęczakami. 
 Wymagania siedliskowe: kumak górski występuje w Polsce niemal wyłącznie w Karpatach i na Pogórzu  
Karpackim. Jest gatunkiem ciepłolubnym. Osobniki dorosłe można spotkać na pastwiskach, łąkach i w różnych typach lasów  
w pobliżu niewielkich zbiorników wodnych, które wybierają do rozrodu.
 Zwyczaje: ciekawym zachowaniem kumaka górskiego jest przyjmowanie pozycji obronnej, tzw. refleksu 
kumaka. Polega ona na łukowatym wygięciu ciała poprzez uniesienie głowy i miednicy z tylnymi kończynami. Umożliwia 
mu to pokazanie jaskrawych ostrzegawczych plam na spodzie ciała. Błędne jest przekonanie, że w sytuacji zagrożenia 
odwraca się on na grzbiet. Jest gatunkiem długowiecznym żyjącym do szesnastu lat. Rozród kumaka górskiego odbywa 
się w różnych typach zbiorników wodnych powstałych w wyniku działalności ludzkiej. Należą do nich: rowy, koleiny, 
kałuże, nadrzeczne żwirowiska i różne zagłębienia terenu wypełnione wodą opadową. Takie miejsca to 88% wszystkich 
miejsc rozrodu. Kumak nie wybiera do rozrodu zbiorników silnie zacienionych. Po przebudzeniu w połowie kwietnia 
pojawia się w zbiornikach wodnych o temperaturze około 10°C i wydaje charakterystyczny głos godowy w postaci ci-
chego kumkania. Następnie samiec chwyta samicę przednimi kończynami w okolicach jej pasa biodrowego i rozpoczyna 
się składanie jaj w pakietach przyklejonych do zanurzonych patyków lub źdźbeł traw. Okres rozrodu trwa do sierpnia. 
Z jaj po dwunastu dniach wylęgają się kijanki (Fot. 3). Rozwój kijanki trwa do dwóch i pół miesiąca. W październiku 
kumaki wpadają w stan zimowego odrętwienia, zakopując się w mule wodnym lub glebie.
 Zagrożenia i ochrona: kumak górski jest objęty ścisłą ochroną gatunkową w Polsce i chroniony prawem 
międzynarodowym – Dyrektywą Siedliskową. Jest również wpisany na Czerwoną listę zwierząt dla Karpat IUCN (Mię-
dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Zagrożeniem dla jego występowania jest zanik zbiorników wodnych będących 
miejscami rozrodu. Spowodowane jest to procesami naturalnymi, takimi jak szybkie wysychanie zbiorników i zarastanie 
roślinnością (pałka, trzcina, rzęsa wodna), oraz działalnością człowieka m.in. regulacją rzek i potoków, melioracją, za-
sypywaniem i wyrzucaniem śmieci, utwardzaniem dróg i wzmożonym ruchem kołowym na tychże drogach. Z drugiej 
strony korzystna jest dla jego utrzymania aktywność rolnicza i leśna przyczyniająca się do powstawania drobnych zbior-
ników wodnych. Dla ochrony siedlisk rozrodu kumaka zaleca się ochronę czynną. Polega ona na tworzeniu niewielkich, 
płytkich zbiorników wodnych o łagodnych brzegach, w przypadku dróg – na budowie przepustów pozwalających na 
bezpieczne przekroczenie drogi oraz barier uniemożliwiających płazom wchodzenie na jezdnię, gdzie giną pod kołami 
samochodów.
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Załącznik IX.3b 

TEKSTY ŹRÓDŁOWE DO ZAJĘĆ NA TEMAT PŁAZÓW

Gatunek: Kumak nizinny

  Opis gatunku: kumak nizinny należy do najmniejszych płazów krajowych. Długość ciała dorosłego osobnika 
dochodzi do 5 cm. Ma ciało wyraźnie spłaszczone grzbieto-brzusznie z płaską głową i zaokrąglonym pyskiem. Oczy 
wystające z sercowatymi źrenicami. Tylne kończyny tego kumaka są krótkie, ze słabo wykształconymi błonami pław-
nymi. Skóra na grzbiecie gładka, z licznymi brodawkami i ujściami gruczołów jadowych. Ubarwienie od popielatego 
do ciemnobrązowego z małymi ciemniejszymi plamkami zmieniającymi się zależnie od warunków otoczenia (Fot. 4). 
Brzuch ciemnogranatowy, prawie czarny z małymi rozdzielonymi od siebie pomarańczowymi lub czerwonymi plamami 
(Fot. 5). U samca można zauważyć parzyste rezonatory (worki wypełnione powietrzem) umiejscowione na podgardlu 
oraz modzele godowe (skupiska haczyków służących do przytrzymywania samicy) na wewnętrznej stronie przednich 
kończyn. Kumaki odżywiają się małymi zwierzętami, takimi jak larwy owadów wodnych, drobne skorupiaki i narybek, 
oraz żyjącymi na lądzie mrówkami, muchówkami i pluskwiakami.
 Wymagania siedliskowe: kumak nizinny jest ściśle związany ze zbiornikami wodnymi, które opuszcza je-
dynie w przypadku ich wyschnięcia, poszukiwania pokarmu lub lądowych kryjówek do zimowania. Jedna populacja 
potrzebuje kilku zbiorników do życia, dlatego najlepsze siedlisko dla gatunku stanowi zespół położonych blisko, zróż-
nicowanych zbiorników małej i średniej wielkości, z czystą wodą, urozmaiconą roślinnością zanurzoną i wynurzoną, 
zlokalizowanych w miejscach dobrze nasłonecznionych. Mogą to być stawy, starorzecza, wyrobiska po piasku i żwirze 
położone na łąkach, w lesie, na polach. Dorosłe kumaki prawie cały czas przebywają w wodzie, gdy ma ona temperaturę 
od 9 do 31°C. Pod koniec lata, gdy temperatura wody spada poniżej 9°C, opuszczają zbiorniki wodne i szukają miejsc 
do zimowania na lądzie. Zimują często gromadnie w norach gryzoni, pod kamieniami, pod liśćmi i pniami drzew. Nie 
zagrzebują się w ziemi.
 Zwyczaje: ciekawym zachowaniem kumaka nizinnego jest mechanizm obronny, tzw. refleks kumaka. Polega 
on na łukowatym wygięciu ciała poprzez uniesienie głowy i miednicy z tylnymi kończynami. Umożliwia mu to odstra-
szenie drapieżnika przez pokazanie jaskrawych plam na spodzie ciała. Samiec w okresie godowym podczas wydawania 
dźwięków, wykorzystując powietrze z płuc, nadyma całe ciało i rezonatory umieszczone na dnie jamy gębowej przy-
pominające mały balonik. Głos samca jest bardzo donośny i może być słyszalny z odległości kilkuset metrów. Kumak 
nizinny jest gatunkiem długowiecznym, żyjącym w warunkach naturalnych do dziesięciu lat. Budzi się ze snu zimowego 
w pierwszej połowie kwietnia, a w drugiej połowie rozpoczyna okres godowy, gdy temperatura wody osiągnie 15°C.  
Wydając głosy, przywabia samicę, którą obejmuje przednimi kończynami u nasady jej kończyn tylnych. Składanie jaj  
w skupieniach (kilkadziesiąt sztuk) odbywa się na początku maja w płytkich miejscach zbiornika, na roślinach rosnących 
pionowo. Rozwój kijanki trwa około trzech miesięcy.
 Zagrożenia i ochrona: kumak nizinny objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Chroni go również 
Dyrektywa Siedliskowa i Konwencja Berneńska. Jest również wpisany na Czerwoną listę zwierząt dla Karpat IUCN 
(Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Dla ochrony gatunku ważne jest zachowanie preferowanych przez nie-
go zbiorników wodnych oraz bezpośredniego otoczenia zbiornika rozrodczego, w którym płazy zdobywają pokarm,  
tj. wilgotnych koszonych lub wypasanych łąk. Istotne jest również zachowanie korytarzy ekologicznych w postaci linio-
wych zadrzewień i pasów nieużytków oraz dróg z przepustami, którymi kumaki mogą wędrować bezpiecznie do miejsc 
zimowania i z powrotem.
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Fot. 5. Ch. FischerFot. 4. Ch. Fischer
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Załącznik IX.3c 

TEKSTY ŹRÓDŁOWE DO ZAJĘĆ NA TEMAT PŁAZÓW

Gatunek: Traszka grzebieniasta

  Opis gatunku: traszka grzebieniasta jest największą krajową traszką, której ciało może osiągać długość do 18 cm.  
Większość ciała ma jednolicie brązowe, popielate, oliwkowe lub czarne ubarwienie, z wyjątkiem pomarańczowego lub 
żółtego brzucha z licznymi czarnymi plamkami. Na palcach występują żółte prążki. Samica jest większa od samca. Płeć 
najłatwiej można odróżnić w okresie godowym. U samca pojawia się na grzbiecie godowy grzebień utworzony z ząb-
kowanego fałdu skórnego (Fot. 6), na ogonie zaś pokazuje się srebrna wstęga biegnąca przez całą jego długość. Samice 
nie przybierają barw godowych.
 Wymagania siedliskowe: występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i w górach. Zasiedla stanowiska 
w pobliżu wody w różnych biotopach (las liściasty, park, łąka, torfowisko). Odpowiednie dla niej są tereny o dużym 
zagęszczeniu małych zbiorników wodnych. Aktywna głównie nocą, tylko w czasie deszczu można ją zaobserwować 
w ciągu dnia.
 Zwyczaje: traszka w okresie rozrodczym żywi się, polując na małe zwierzęta wodne, takie jak drobne ryby, 
kijanki płazów, ślimaki, owady, pajęczaki. Na lądzie poluje na ślimaki, dżdżownice, larwy owadów i inne traszki swojego 
gatunku (kanibalizm). Do rozrodu poszukuje czystych, zarośniętych stawów, a także zalanych żwirowni, kamieniołomów  
i niewielkich jezior, do których wędruje pod koniec marca. Samice po odbyciu godów składają jaja, zawijając każde  
z osobna w liść rośliny wodnej. Po okresie godów traszki pozostają w zbiornikach wodnych nawet do jesieni. Larwy 
wykluwają się z jaj po trzynastu dniach (Fot. 7). Przeobrażenie w młode osobniki następuje po trzech miesiącach ży-
cia larwalnego. Wówczas wychodzą one z wody i pozostają na brzegu. Larwy są drapieżnikami polującymi na drobne 
zwierzęta wodne. Traszka zapada w sen zimowy wraz z pierwszymi przymrozkami około końca października. Zimuje 
w norach ziemnych, pod korzeniami drzew. W warunkach naturalnych dożywa piętnastu lat.
 Zagrożenia i ochrona: zagrożenie dla traszki grzebieniastej stanowi utrata miejsc rozrodu poprzez  
zasypywanie, zarastanie, zarybianie, eutrofizację i zanieczyszczenie zbiorników wodnych oraz pogarszanie jakości wód. 
Spadek liczebności spowodowany jest także utratą dogodnych siedlisk lądowych na skutek wylesiania, intensyfikacji 
rolnictwa i budowania różnych barier związanych z transportem kolejowym i samochodowym, co utrudnia im migrację. 
Problem stanowi również odławianie traszek w celach handlowych. Dla poprawy sytuacji zaleca się prowadzenie 
właściwej melioracji, powiększanie małych lub zakładanie nowych zbiorników wodnych w miejscu występowania 
traszek oraz edukację społeczną. W Polsce gatunek ten podlega ochronie ścisłej. Istnieje także specjalny plan ochrony 
traszki grzebieniastej realizowany przez organizacje pozarządowe. Ochrona siedlisk traszki wynika także z Dyrektywy 
Siedliskowej i Konwencji Berneńskiej. Traszka znajduje się również na Czerwonej liście zwierząt dla Karpat IUCN 
(Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody).
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Fot. 7. P. SpaansFot. 6. R. Theuer
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Załącznik IX.4 

KARTA PRACY INDYWIDUALNEJ
 „NATUROWE GATUNKI PŁAZÓW CHRONIONYCH”

 
Uzupełnij tabelę.

Cecha Kumak górski Kumak nizinny Traszka grzebieniasta

Części ciała

Ubarwienie 
strony 
grzbietowej

Ubarwienie 
strony brzusznej

Rezonatory 
i błony pławne

Głosy godowe

Odżywianie

Sposób i miejsce 
składania jaj

Wymagania 
siedliskowe

Zagrożenia 
naturalne

Zagrożenia ze 
strony człowieka

Sposoby ochrony 
gatunków

2. Zaproponuj, w jaki sposób możesz włączyć się w ochronę „naturowych” gatunków płazów: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: „nAturowE” gAtunKi płAZów – roZpoZnAwAniE, ZwyCZAJE, wymAgAniA

Załącznik IX.5 

KARTA PRACY DOMOWEJ

Wyszukaj informacje na temat miejsc występowania kumaka górskiego, kumaka nizinnego i traszki 
grzebieniastej na terenie Polski. Miejsca te zaznacz na mapie. Na podstawie uzyskanych informacji 
sformułuj wniosek dotyczący rozmieszczenia tych gatunków.

Wnioski dotyczące rozmieszczenia omawianych gatunków płazów „naturowych”:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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SCENARIUSZE LEKCJI – X

Temat lekcji:  Zwierzęta bezkręgowe rzek karpackich.
Autorki:  Anna Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer

Wstęp teoretyczny

Omawiane na lekcji zwierzęta stanowią ważny składnik ekosystemów wodnych. Niektóre z nich, jak skójka 
gruboskorupowa i rak szlachetny są objęte ochroną gatunkową. Całe ich życie wiąże się ze środowiskiem wodnym. 
Nieco inną grupę stanowią omawiane na lekcji owady, tj. widelnice, jętki i chruściki, których jedynie postać larwalna 
żyje w wodzie. Są one pokarmem dla płazów, ryb i większych owadów drapieżnych oraz stanowią składnik bentosu.

       Bentos jest to zespół organizmów dennych. Ze względu na warunki występowania w rzekach można wyróżnić:
• bentos dna żwirowego lub kamienistego o silnym prądzie;
• bentos dna piaszczystego lub mulistego o spokojnym prądzie;
• bentos brzegu rzeki zarośniętego roślinami wyższymi.
Bentos obejmuje bakterie (bakteriobentos), rośliny (fitobentos) i zwierzęta (zoobentos). Zoobentos posiada 
różnorodne przystosowania do dennego trybu życia. Zwierzęta te mają stosunkowo duży ciężar właściwy dzięki  
szkieletowi zewnętrznemu, takiemu jak muszla, np. muszle małży i ślimaków. Inne obciążają ciało różnymi strukturami 
zbudowanymi z ziaren piasku, gałązek, muszelek, jak domki chruścików. W ich ciele brakuje elementów zmniejszających 
ciężar, takich jak przestrzenie powietrzne czy krople tłuszczu. W zależności od rodzaju dna bezkręgowce wodne 
wykształciły także inne przystosowania w zakresie poruszania się, np. na twardym dnie chodzą, biegają i drążą korytarze, 
w mulistym pełzają i zagrzebują się w nim. Bentos podlega też okresowym migracjom dobowym i sezonowym, dlatego 
jego skład nieustannie się zmienia.
 Do oceny jakości wody jako składnika ekosystemu stosuje się monitoring biologiczny. Opiera się on na 
długoterminowych obserwacjach obecności i liczebności gatunków wskaźnikowych, tzw. bioindykatorów. Są to rośliny 
i zwierzęta, które charakteryzują się niską tolerancją na zmianę warunków środowiska, w którym żyją, np. temperatury, 
pH, ilości światła. Mogą też reagować w specyficzny sposób na działanie konkretnych substancji pojawiających się 
w środowisku, pochodzących np. z zanieczyszczeń. Z tego względu są dobrymi wskaźnikami czystości środowiska 
wodnego.

Tabela 1. Wykaz gatunków bezkręgowców występujących na terenach objętych projektem „Rzeki 
karpackie – czysta Natura 2000”.

SKÓJKA 
GRUBOSKORUPOWA

Typ: Mięczaki
Gromada: Małże
Rząd: Skójki

Fot. Skójka gruboskorupowa - A. Mrkvicka

Budowa zewnętrzna Skójka gruboskorupowa wytwarza muszlę złożoną z dwóch jednakowych bocznie 
spłaszczonych połówek o nerkowatym kształcie. Średnie wymiary muszli sięgają od 
40 do 70 mm. Zazwyczaj jest ona koloru oliwkowego lub jasnobrązowego z ciemnymi 
pierścieniami rocznego przyrostu, z wiekiem ciemnieje. Na podstawie pierścieni 
rocznego przyrostu na muszli można oszacować wiek danego osobnika. Ciało małża 
jest ukryte wewnątrz dwuklapowej muszli i składa się z worka trzewiowego oraz nogi, 
którą wysuwa na zewnątrz. Noga służy do poruszania się po dnie i do przytwierdzania 
do podłoża.
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Biologia Skójka występuje w niemal całej Polsce z wyjątkiem wyższych gór. W Karpatach można 
ją znaleźć w Sanie, Jasiołce, Wisłoce z dopływami i Białej Tarnowskiej. Jest filtratorem, 
odfiltrowuje z wody cząstki materii organicznej i mikroorganizmy. Przebywa zakopana 
w osadach dennych, fragment muszli z syfonem wystaje nad powierzchnię dna.

Dojrzałość płciową osiąga przy długości muszli około 40 mm. Rozród rozpoczyna się 
wiosną. Zapłodnienie zachodzi w obrębie skrzeli. Z jaj wylęga się larwa pasożytnicza 
glochidium, która przez syfon wylotowy uwalniana jest do wody. Glochidium przyczepia 
się do skrzeli odpowiedniego gatunku ryby (różanki, wzdręgi, klenia, okonia, głowacza 
białopłetwego i strzebli potokowej), gdzie tworzy rodzaj cysty. Pasożytowanie na 
rybach trwa około czterech tygodni, po czym młode małże opuszczają ciało żywiciela 
i rozpoczynają samodzielne życie. Małże te są długowieczne, żyją ok. ośmiu lat. Niektóre 
osobniki dożywają nawet do 70 lat.

Środowisko życia
i zagrożenia

Występuje zwykle blisko brzegu, na piaszczystym lub piaszczysto-żwirowym dnie dużych 
potoków, strumieni i nieuregulowanych rzek.
Zagrożenia stanowią:
• degradacja i niszczenie siedlisk poprzez regulację, zabudowę rzek, budowę 

zbiorników zaporowych, pogłębianie i pobór kruszywa z koryta;
• wprowadzanie gatunków ryb, na których larwy skójki nie mogą przejść przeobrażenia, 

wypierających ryby będące żywicielami larw skójki;
• zanieczyszczenia wód ściekami;
• izolowanie populacji.
Gatunek zagrożony wyginięciem, objęty ochroną gatunkową ścisłą.

RAK SZLACHETNY

Typ: Stawonogi
Gromada: Skorupiaki
Rząd: Dziesięcionogi

Fot. Rak szlachetny (wikipedia)

Budowa zewnętrzna Ciało o długości około 20 cm składa się z głowotułowia i odwłoka. Szkielet zewnętrzny 
stanowi pancerz. W części głowowej ma dwie pary czułków oraz odnóża gębowe, 
tj. żuwaczki i dwie pary szczęk. W części tułowiowej posiada trzy pary szczękonóży 
i pięć par odnóży krocznych. Odnóża kroczne pierwszej pary zakończone są silnymi 
szczypcami. W obrębie odwłoka znajdują się odnóża pływne i kopulacyjne.

Biologia Rak szlachetny jest wszystkożerny. Rodzaj pokarmu zależy od pory roku. Może zjadać 
bezkręgowce wodne, świeżo padłe ryby albo rośliny.

Dojrzałość płciową osiąga w czwartym lub piątym roku życia. Pora godowa przypada 
od połowy września do połowy listopada. Samce poszukują samic i na ich spodniej 
stronie ciała składają spermatofory. Po upływie kilku tygodni następuje składanie jaj oraz 
ich zapładnianie przez pakiet spermatoforów. Samice przechowują jaja pod odwłokiem. 
Prowadzą one wówczas ukryty tryb życia, chroniąc się w norkach na brzegach rzeki lub 
zbiorników wodnych. Wiosną następuje wylęg młodych, które linieją w czasie od siedmiu 
do dziesięciu dni i opuszczają samicę.

Środowisko życia
i zagrożenia

Skorupiak żyjący w czystych wodach słodkich płynących i stojących. Jest biologicznym 
wskaźnikiem czystości wód.
Zagrożenia stanowią:
• zanieczyszczenia wód ściekami;
• rak amerykański, który lepiej znosząc zanieczyszczenia i niedotlenienie wody 

wypiera raka szlachetnego z jego siedliska;
• dżuma racza, choroba atakująca raki szlachetne, roznoszona przez raka 

amerykańskiego.
Gatunek objęty ochroną gatunkową częściową.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: ZwiErZętA bEZKręgowE rZEK KArpACKiCh.
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WIDELNICE

Typ: Stawonogi
Gromada: Owady
Rząd: Widelnice

 

Fot. Owad dorosły - J. J. Harrison

  

Fot. Larwa - F. Böhringer

  

Budowa zewnętrzna Ciało osobników dorosłych o długości do 2 cm jest smukłe, posiada długie czułki oraz 
błoniaste skrzydła, które podczas spoczynku układane są po bokach. Należą do owadów 
słabo latających.

Larwy widelnic mają mocno spłaszczone ciało, trójkątną głowę, długie czułki i duże 
oczy oraz charakterystyczne dwa wyrostki na odwłoku. Rozstawione na boki odnóża 
tułowiowe ułatwiają im utrzymanie się w nurcie rzeki. Na tułowiu posiadają dwie pary 
zawiązków skrzydłowych. Larwy żyją od roku do trzech lat.

Biologia Larwy widelnic są przede wszystkim drapieżnikami. Postać dorosła żyje krótko, czasem 
kilka dni. Nie pobiera pokarmu, czerpiąc energię z zapasów tłuszczu zgromadzonego  
w jej ciele.

Widelnice przechodzą rozwój złożony z przeobrażeniem niezupełnym. Przebiega on 
według schematu:
• jaja składane są przez samice do wody;
• larwa przebywa w wodzie od roku do trzech lat;
• postać dorosła (przeobrażenie następuje na brzegu zbiornika).

Środowisko życia
i zagrożenia

Larwy żyją w wodach płynących, o dużej zawartości tlenu. Preferują potoki górskie  
i strumienie. Są biologicznym wskaźnikiem czystości wód. Zagrożenie występowania 
stanowi dla nich głównie zanieczyszczenie wód.

JĘTKI

Typ: Stawonogi
Gromada: Owady
Rząd: Jętki

fot. Owad dorosły - M. Karssies.
    

fot. Larwa - I.  Alexander

Budowa zewnętrzna Ciało larw jętek jest długości od 3 do 25 mm. Owad ma na głowie dobrze wykształcone 
duże oczy i krótkie czułki. Na tułowiu posiada parę pokryw skrzydłowych, na końcu 
odwłoka widoczne są trzy wyrostki, a na bokach odwłoka można zaobserwować 
skrzelotchawki. Osobniki dorosłe mają skrzydła w spoczynku sterczące do góry.

Biologia Larwy jętek są roślinożerne, żywią się glonami i kawałkami roślin. Osobniki dorosłe nie 
pobierają pokarmu.

Jętki przechodzą rozwój złożony z przeobrażeniem niezupełnym. Przebiega on według 
schematu:
• jaja składane są przez samice do wody;
• larwa przebywająca w wodzie żyje kilka lat;
• postać dorosła (imago) żyje od kilku godzin do kilku dni.

Środowisko życia
i zagrożenia

Larwy żyją w wodach o dużej zawartości tlenu. Preferują potoki górskie i strumienie. Bytują 
wśród roślinności i martwych szczątków zalegających na mulistym dnie. Są biologicznym 
wskaźnikiem czystości wód, wrażliwym nawet na nieznaczne zanieczyszczenia.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: ZwiErZętA bEZKręgowE rZEK KArpACKiCh.
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Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: ZwiErZętA bEZKręgowE rZEK KArpACKiCh.

CHRUŚCIKI

Typ: Stawonogi
Gromada: Owady
Rząd: Chruściki

      Fot. Owad dorosły - J. K. Lindsey     Fot. Larwa - L. Masłowa

Budowa zewnętrzna Postać dorosła przypomina pokrojem motyle nocne. Prowadzi najczęściej lądowy tryb 
życia. Ciało o długości od 2 do 30 mm, ubarwione w odcieniach szarości, brązu i czerni. 
Na głowie ma długie skierowane do przodu czułki i oczy złożone oraz aparat gębowy, 
którym zlizuje soki roślinne. Skrzydła pokryte włoskami, składa po bokach ciała.

Larwy chruścików długości od 2 do 40 mm, wyglądem przypominają gąsienice 
prowadzące przydenny tryb życia. Mają jednak dobrze wyodrębnioną głowę z czułkami 
oraz dobrze wykształcone odnóża tułowiowe. Poruszają się powoli na dnie lub po 
roślinach.

Biologia Dorosłe osobniki żywią się sokami roślinnymi lub wcale nie pobierają pokarmu, natomiast 
larwy mogą być drapieżne, roślinożerne lub detrytusożerne. Budują różnorodne 
konstrukcje charakterystyczne dla określonego gatunku, np. w postaci norek, sieci  
i przenośnych domków. Używają do tego różnych materiałów, takich jak części roślin, 
nasiona, muszle mięczaków, patyki, kamyki, które spajają jedwabną przędzą. 

Chruściki przechodzą rozwój złożony z przeobrażeniem zupełnym. Przebiega on 
według schematu:
• jaja składane są w galaretowatej osłonce pojedynczo lub w pakietach bezpośrednio 

do wody, lub na roślinności przybrzeżnej; rozwój jaj trwa ok. czterech tygodni;
• larwa linieje kilka razy, okres rozwoju larwalnego trwa od kilku miesięcy do kilku lat, 

najczęściej ostatnie stadium buduje „domki”, w których zachodzi przepoczwarczenie;
• stadium poczwarki przebywa w środowisku wodnym;
• postać dorosła (imago) przegryza kokon, wydostaje się na zewnątrz zbiornika 

wodnego, gdzie następuje ostatnia wylinka, postać dorosła żyje od kilku dni do kilku 
miesięcy.

Środowisko życia
i zagrożenia

Larwy żyją w rzekach i potokach, najczęściej przyczepione do kamieni. Są dobrymi 
bioindykatorami wód czystych. Zagrożenie stanowi dla nich zanieczyszczenie wód.

Bibliografia i netografia
Makomaska-Juchiewicz M. i Baran P. (red.). 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny, cz. 3. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa, s: 262–280.
Mikulski J. S. 1982. Biologia wód śródlądowych. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Stańczykowska A. 1997. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 
https://www.wlin.pl/rola-wody/biologiczna-ocena-czystosci-wod/encyklopedia-wodnych-organizmow-wskaznikowych/widelnice-
plecoptera/ [dostęp 30.01.2018]
https://www.wlin.pl/rola-wody/biologiczna-ocena-czystosci-wod/encyklopedia-wodnych-organizmow-wskaznikowych/jetki-
ephemeroptera/ [dostęp 30.01.2018]
swiatmakrodotcom.wordpress.com/2014/12/12/chrusciki-trichoptera-o-sieciach-klodkach-i-bizuterii/[dostęp 1.02.2018]
<http://www.iop.krakow.pl/pobierz-publikacje, 453>[ dostęp 1.02.2018]
http://www.przyrodaswietokrzyska.pl/index.php/ma%C5%82%C5%BCe/sk%C3%B3jka-gruboskorupowa.html [dostęp 1.02.2018]
Biuletyn nr 11 Bioindykacja – metoda oceny stanu środowiska rzecznego – http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2018/12/
Bia%C5%82a_Tarnowska_11.pdf [dostęp 30.01.2018]
https://www.woda.edu.pl/artykuly/bioindykatory/ [dostęp 11.05.2019]
Propozycje filmów przydatne do wykonania prezentacji Zwierzęta wodne
• https://www.youtube.com/watch?v=URv34q2Ax6E (jętka, czas: 2:50 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=i5RuLpBBmYY (larwa jętki, czas: 1:17 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=-8q4ZsoDjpA (larwa chruścika, czas: 3:25 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=h3PkzpzybgY (larwa chruścika, czas: 0:47 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=Q7OsP5Ryo_Y (larwa widelnicy, czas: 0:13 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=-_0JJCEh-uI (widelnica imago, czas: 0:40 min)
• https://www.youtube.com/watch?v=7fzav1UqUBw (rak szlachetny, czas: 0:15 min)
• http://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,1707327 (rak szlachetny, czas: 1:47 min)
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• wymienia grupy bezkręgowców wodnych występujących na obszarach objętych 
projektem „Rzeki karpackie –czysta Natura 2000”

• omawia podstawowe zagadnienia z biologii omawianych zwierząt wodnych
• wymienia działania na rzecz ochrony bezkręgowców wodnych

UMIEJĘTNOŚCI

• rozpoznaje gatunki omawianych na lekcji bezkręgowców wodnych występują-
cych na obszarach objętych projektem „Rzeki karpackie –czysta Natura 2000”

• przedstawia w tabeli charakterystyczne cechy zwierząt, wykorzystując 
informacje z materiałów źródłowych

• dostrzega związek pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniem  
dla omawianych zwierząt wodnych

POSTAWY • dostrzega potrzebę prowadzenia działań ochronnych dla zachowania bioróżno-
rodności bezkręgowców wodnych

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 3, 6, 7.
III. Kształtowanie postaw  
– wychowanie: pkt 7. 

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej 
okolicy: pkt 7), 12), 13).

Zakres treści
A. Charakterystyka bezkręgowców wodnych żyjących na obszarach objętych projektem „Rzeki 
   karpackie – czysta Natura 2000”: skójka gruboskorupowa, rak szlachetny, jętki, widelnice, 
   chruściki.
B. Biologia omawianych gatunków: wygląd, odżywianie, rozmnażanie, środowisko życia.
C. Zagrożenia dla bioróżnorodności bezkręgowców wodnych.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: pogadanka, metoda eksponująca – film, praca z materiałem źródłowym 
(prezentacja multimedialna lub atlas), gra dydaktyczna – krzyżówka, ćwiczenie praktyczne

Środki dydaktyczne
• Film pt. Kłodka – larwa chruścika – https://www.youtube.com/watch?v=h3PkzpzybgY
• Prezentacja multimedialna pt. Bezkręgowce wodne
• Karta pracy dla ucznia (Załącznik X.1)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien: przygotować prezentację multimedialną o bezkręgowcach wodnych, które będą 
omawiane na lekcji, wykorzystując podane źródła bibliograficzne i netograficzne oraz zaproponowane 
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filmy ukazujące budowę i biologię zwierząt. Może też pokazać zdjęcia poszczególnych organizmów, 
np. w atlasach lub wydrukowane z Internetu, jeżeli nie dysponuje rzutnikiem. Nauczyciel powiela 
kartę pracy dla każdego ucznia (Załącznik X.1).

2. Faza wprowadzająca (5 minut)

 2.1. Nauczyciel wyświetla uczniom film pt. „Kłodka – larwa chruścika” i prosi o dokładną 
jego obserwację. Następnie przeprowadza krótką pogadankę, zadając następujące pytania: Co 
zostało przedstawione na filmie? Dlaczego patyczek sam się poruszał? Jak nazywa się to zwierzę? 
 2.2. Nauczyciel wyjaśnia, że zwierzę to jest larwą chruścika, zwaną regionalnie kłodką, 
klajdukiem lub obszywką, występującą w środowisku wodnym. O chruścikach oraz innych 
zwierzętach żyjących w naszych rzekach dowiecie się na dzisiejszej lekcji.

3. Faza realizacyjna (30 minut)

 3.1. Nauczyciel, korzystając z przygotowanej przez siebie prezentacji (lub innych materiałów, 
np. atlasu), omawia budowę i biologię następujących zwierząt wodnych: skójka gruboskorupowa, rak 
szlachetny, jętki, widelnice, chruściki. Poleca uczniom, aby zwrócili uwagę na: wygląd (ubarwienie, 
cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej), odżywianie, rozmnażanie, środowisko życia.
 3.2. Nauczyciel rozdaje kartę pracy wszystkim uczniom, którzy wspólnie z nauczycielem 
uzupełniają tabele w karcie pracy (Zadanie 1).

4. Faza podsumowująca (10 minut)

 4.1. Uczniowie utrwalają zdobytą na lekcji wiedzę, rozwiązując krzyżówkę z hasłem BENTOS  
i wyjaśniają to pojęcie z pomocą nauczyciela (Zadanie 2). Odpowiedzi do krzyżówki: 1 – bioindykator, 
2 – szlachetny, 3 – widelnice, 4 – jętki, 5 – kłodki, 6 – skójka.
 4.2. Na zakończenie uczniowie wymieniają trzy największe zagrożenia dla bioróżnorodności 
zwierząt wodnych występujących w rzekach karpackich, wykonując kolejne zadanie (Zadanie 3)  
z karty pracy.

Uwagi o realizacji
W scenariuszu lekcji przyrody o bezkręgowcach żyjących w rzekach karpackich zaplanowano 
wykorzystanie metod angażujących wszystkich uczniów do aktywnej pracy na lekcji. W fazie 
wprowadzającej proponujemy zastosowanie działania mającego wzbudzić zaciekawienie uczniów 
z wykorzystaniem pogadanki przeprowadzonej na podstawie wyświetlonego filmu. W fazie 
realizacyjnej lekcji wiodącą formą pracy uczniów jest indywidualne wypełnianie karty pracy  
w oparciu o materiał źródłowy przygotowany i prezentowany przez nauczyciela. Celem tej części 
lekcji jest doskonalenie umiejętności obserwacji, słuchania ze zrozumieniem oraz selekcji informacji 
oraz ich przetwarzania. Ważnym momentem lekcji powinna być weryfikacja przez nauczyciela 
informacji wybranych do zapisania w tabeli. W celu podsumowania lekcji zaplanowano wykorzystanie 
logicznej gry dydaktycznej, tj. krzyżówki pozwalającej na utrwalenie wiedzy z lekcji, oraz zadania 
pozwalającego na powiązanie wiedzy o zwierzętach wodnych z wiedzą o środowisku lokalnym.

Załącznik do lekcji
• Załącznik X.1 – Karta pracy indywidualnej  

Praca domowa
Poszukaj informacji na temat amerykańskiego raka pręgowatego i napisz, po czym można go 
odróżnić od poznanego na lekcji raka szlachetnego.
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASY V–VIII – BIOLOGIA
Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• wymienia gatunki bezkręgowców wodnych występujących na obszarach 
objętych projektem „Rzeki karpackie –czysta Natura 2000”

• wskazuje sposoby odżywiania omawianych zwierząt wodnych
• opisuje biologię i sposoby rozmnażania poznanych zwierząt
• wymienia działania na rzecz ochrony skójki gruboskorupowej i raka 

szlachetnego
• wyjaśnia związek pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniem  

dla omawianych zwierząt wodnych

UMIEJĘTNOŚCI

• rozpoznaje gatunki omawianych na lekcji bezkręgowców występujących  
na obszarach objętych projektem „Rzeki karpackie –czysta Natura 2000”

• wykonuje plakat ukazujący charakterystyczne cechy zwierząt, wykorzystując 
informacje z materiałów źródłowych

• wykazuje związek budowy organizmów wodnych ze środowiskiem życia
• prezentuje wytwory pracy grupowej
• dokonuje ewaluacji lekcji

POSTAWY • dostrzega potrzebę prowadzenia działań ochronnych dla zachowania bioróżno-
rodności bezkręgowców wodnych

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 1), 3).
III. Posługiwanie się informacjami 
pochodzącymi z analizy materiałów 
źródłowych.
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 2).

II. Różnorodność życia.
7. Różnorodność i jedność świata 
zwierząt: pkt 6a), 6b), 7a), 7b).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 4).

Zakres treści
A. Charakterystyka bezkręgowców wodnych żyjących na obszarach objętych projektem „Rzeki 

karpackie – czysta Natura 2000”: skójka gruboskorupowa, rak szlachetny, jętki, widelnice, 
chruściki.

B. Biologia omawianych gatunków: wygląd, odżywianie, rozmnażanie, środowisko życia.
C. Zagrożenia dla bioróżnorodności bezkręgowców wodnych.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: pogadanka, praca z materiałem źródłowym, ćwiczenie praktyczne z wy-
korzystaniem kodów QR, ćwiczenie praktyczne – wykonanie plakatów, burza mózgów

Środki dydaktyczne:
• instrukcje do pracy grupowej (Załącznik X.3)
• materiały do wykonania plakatu: papier flipchartowy lub szary, kolorowe pisaki, kolorowe kartki 

A4, klej, nożyczki, zdjęcia zwierząt
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• dostęp do Internetu i komputerów, smartfonów lub notebooków itp.
• arkusz ewaluacji lekcji (Załącznik X.4)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel powinien: zapewnić uczniom możliwość pracy z komputerami podłączonymi do Internetu 
lub zezwolić na korzystanie ze smartfonów bądź innych urządzeń mobilnych; wydrukować kody 
QR (Załącznik X.2) i przed lekcją ukryć je w różnych miejscach w klasie; naszykować materiały 
piśmiennicze do przygotowania plakatów oraz powielić kartę ewaluacji lekcji dla każdego ucznia 
(Załącznik X.4).

2. Faza wprowadzająca (5 minut)

Nauczyciel informuje, że uczniowie, pracując w grupach, dowiedzą się podczas lekcji o różnych 
bezkręgowcach wodnych występujących w rzekach karpackich. Każda grupa zajmie się innym 
zwierzęciem, którego nazwę pozna, odczytując informację zaszyfrowaną w ukrytym na terenie 
klasy kodzie QR. W tym celu nauczyciel dzieli uczniów na pięć grup i prosi o wybór z każdej grupy 
jednej osoby, posiadającej zainstalowaną na smartfonie aplikację z czytnikiem kodów QR (np. QR 
Scanner). Następnie uczniowie odszukują kody QR i odczytują z nich nazwy zwierząt.

3. Faza realizacyjna (35 minut)

 3.1. Nauczyciel rozdaje uczniom instrukcje do pracy grupowej i wyjaśnia sposób wykonania 
zadania (Załącznik X.3).
 3.2. Uczniowie, podczas pracy w grupach, wykonują plakat, korzystając z urządzeń i narzędzi IT.
 3.3. Uczniowie prezentują poszczególne grupy zwierząt (skójka gruboskorupowa, rak 
szlachetny, widelnice, jętki, chruściki).
 3.4. Nauczyciel przeprowadza burzę mózgów na temat zagrożeń dla poznanych zwierząt 
występujących w rzekach karpackich.

4. Faza podsumowująca (5 minut)

Uczniowie wyrażają swoją opinię na temat stwierdzenia „Dopóki w rzekach Karpat są jętki, 
widelnice i chruściki, dopóty możemy być dumni z czystości naszych wód”. Następnie nauczyciel 
przeprowadza ewaluacje lekcji, rozdając każdemu uczniowi ankiety do wypełnienia (Załącznik X.4).

Uwagi o realizacji
W scenariuszu lekcji biologii o bezkręgowcach wodnych żyjących w rzekach karpackich zaplanowano 
wykorzystanie technologii informacyjnych angażujących wszystkich uczniów do aktywnej pracy na 
lekcji. W fazie wprowadzającej proponujemy zastosowanie kodów QR, aby wzbudzić zaciekawienie 
uczniów i pobudzić ich do aktywności. Faza realizacyjna lekcji będzie przebiegała z wykorzystaniem 
grupowej formy pracy uczniów, podjętej w celu przygotowania plakatów ukazujących wygląd, 
biologię, środowisko życia i zagrożenia przydzielonych losowo zwierząt wodnych. Uczniowie będą 
pracowali według instrukcji, samodzielnie wyszukując przydatne informacje, które przedstawią na 
forum klasy. W fazie podsumowującej uczniowie uzyskają możliwość wyrażenia opinii dotyczących 
biowskaźników i czystości wód rzek karpackich oraz opinii o lekcji.
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Załączniki do lekcji
• Załącznik X.2 – Karta kodów QR 
• Załącznik X.3 – Instrukcja do pracy grupowej 
• Załącznik X.4 – Karta ewaluacji lekcji 

Praca domowa
Skonstruuj tabelę, w której porównasz cechy amerykańskiego raka pręgowatego i raka szlachetnego, 
umożliwiające ich rozróżnienie.
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY

Załącznik X.1     

KARTA DO PRACY INDYWIDUALNEJ
Zadanie 1. Na podstawie informacji przedstawionych przez nauczyciela uzupełnij poniższą tabelę.

Skójka gruboskorupowa
Opisz wygląd Opisz środowisko życia i zagrożenia Narysuj skójkę

Rak szlachetny
Opisz wygląd Opisz środowisko życia i zagrożenia Narysuj raka

Widelnice
Opisz wygląd Opisz środowisko życia i zagrożenia Narysuj larwę widelnicy

Jętki
Opisz wygląd Opisz środowisko życia i zagrożenia Narysuj larwę jętki

Chruściki
Opisz wygląd Opisz środowisko życia i zagrożenia Narysuj larwę chruścika
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Zadanie 2.
KRZYŻÓWKA

Odgadnięte pojęcia wpisz w odpowiednie wiersze i odczytaj hasło.

1

2

3

4

5

6

1. Określenie organizmów pozwalających ocenić stopień czystości wód.
2. Gatunek raka objętego ochroną, występujący w rzekach Karpat.
3. Rząd owadów, którego larwy zamieszkują piaszczyste dno, z dwoma wyrostkami na odwłoku.
4. Rząd owadów, których postać dorosła nie pobiera pokarmu i żyje zaledwie kilka dni, a larwy 

mają trzy wyrostki na odwłoku.
5. Regionalna nazwa chruścików.
6. Małż objęty ścisłą ochroną gatunkową, którego larwy pasożytują w skrzelach ryb.

HASŁO: 

Napisz definicję pojęcia odczytanego jako hasło:
…...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Zadanie 3. Na podstawie wiadomości zdobytych na lekcji wypisz trzy najistotniejsze zagrożenia dla 
bioróżnorodności zwierząt bezkręgowych zamieszkujących rzeki Karpat.

• ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

• ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

• ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………    
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Załącznik X.2    

KARTA QR KODÓW

Należy wyciąć poszczególne kody i ukryć je na terenie klasy tuż przed lekcją.
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Załącznik X.3    

 INSTRUKCJA DO PRACY GRUPOWEJ

GRUPA 1

SKÓJKA GRUBOSKORUPOWA

Wykonaj plakat na temat odczytanego z kodu QR zwierzęcia uwzględniając:

1. wygląd (kształt, długość ciała, barwa),
2. biologia (odżywianie, rozmnażanie),
3. środowisko życia,
4. zagrożenia.

Potrzebne informacje wyszukaj w Internecie korzystając z podanych linków lub innych dostępnych Ci materiałów. 

1. Rzeki Karpackie - Czysta NATURA 2000. Materiały dla uczniów, http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2017/06/
Materiały-dla-uczniów-RZEKI-KARPACKIE.pdf [pobrano 30.01.2018]
2. http://www.iop.krakow.pl/pobierz-publikacje, 453
3. http://www.przyrodaswietokrzyska.pl/index.php/małże/skójka-gruboskorupowa.html 

GRUPA 2

RAK SZLACHETNY

Wykonaj plakat na temat odczytanego z kodu QR zwierzęcia uwzględniając:

1. wygląd (kształt, długość ciała, barwa),
2. biologia (odżywianie, rozmnażanie),
3. środowisko życia,
4. zagrożenia.

Potrzebne informacje wyszukaj w Internecie korzystając z podanych linków lub innych dostępnych Ci materiałów. 

1. Rzeki Karpackie - Czysta NATURA 2000. Materiały dla uczniów, http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads/2017/06/
Materiały-dla-uczniów-RZEKI-KARPACKIE.pdf [pobrano 30.01.2018]
2. http://www.iop.krakow.pl/files/162/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_4.pdf [pobrano 31.01.2018]
3. https://www.youtube.com/watch?v=7fzav1UqUBw (rak szlachetny, czas 0:15 min)
4. http://m.interia.pl/interia-tv/video,vld,1707327 (rak szlachetny, czas 1:47 min)
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GRUPA 3

WIDELNICE

Wykonaj plakat na temat odczytanego z kodu QR zwierzęcia uwzględniając:

1. wygląd (kształt, długość ciała, barwa),
2. biologia (odżywianie, rozmnażanie),
3. środowisko życia,
4. zagrożenia.

Potrzebne informacje wyszukaj w Internecie korzystając z podanych linków lub innych dostępnych Ci materiałów. 

1. Rzeki Karpackie - Czysta NATURA 2000. Materiały dla uczniów, http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/
uploads/2017/06/Materiały-dla-uczniów-RZEKI-KARPACKIE.pdf [pobrano 30.01.2018]
2. https://www.wlin.pl/rola-wody/biologiczna-ocena-czystosci-wod/encyklopedia-wodnych-organizmow-wskazanikow/widelnice-
plecoptera/ [pobrano 30.01.2018]
3. https://www.youtube.com/watch?v=Q7OsP5Ryo_Y (larwa widelnicy, czas 0:13 min)
4. https://www.youtube.com/watch?v=-_0JJCEh-uI (widelnica- imago, czas 0:40 min)

GRUPA 4

JĘTKI

Wykonaj plakat na temat odczytanego z kodu QR zwierzęcia uwzględniając:

1. wygląd (kształt, długość ciała, barwa),
2. biologia (odżywianie, rozmnażanie),
3. środowisko życia,
4. zagrożenia.

Potrzebne informacje wyszukaj w Internecie korzystając z podanych linków lub innych dostępnych Ci materiałów. 

1.  Rzeki Karpackie - Czysta NATURA 2000. Materiały dla uczniów, http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/uploads 
/2017/06/Materiały-dla-uczniów-RZEKI-KARPACKIE.pdf [pobrano 30.01.2018]
2. https://www.wlin.pl/rola-wody/biologiczna-ocena-czystosci-wod/encyklopedia-wodnych-organizmow-wskazanikow/jetki/
ephemeroptera/ [pobrano 30.01.2018]
3. https://www.youtube.com/watch?v=URv34q2Ax6E (jętka, czas 2:50 min)
4. https://www.youtube.com/watch?v=i5RuLpBBmYY (larwa jętki, czas 1:17 min)

GRUPA 5

CHRUŚCIKI

Wykonaj plakat na temat odczytanego z kodu QR zwierzęcia uwzględniając:

1. wygląd (kształt, długość ciała, barwa),
2. biologia (odżywianie, rozmnażanie),
3. środowisko życia,
4. zagrożenia.

Potrzebne informacje wyszukaj w Internecie korzystając z podanych linków lub innych dostępnych Ci materiałów. 

1. Rzeki Karpackie - Czysta NATURA 2000. Materiały dla uczniów, http://rzekikarpackie.fwie.pl/wp-content/
uploads/2017/06/Materiały-dla-uczniów-RZEKI-KARPACKIE.pdf [pobrano 30.01.2018]
2. swiatmakrodotcom.wordpress.com/2014/12/12/chruściki-trichoptera-o-sieciach-klodkach-i-bizuterii/
3. https://www.youtube.com/watch?v=-8q4ZsoDjpA (larwa chruścika, czas 3:25 min)
4. https://www.youtube.com/watch?v=h3PkzpzybgY (larwa chruścika, czas 0:47 min)
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Załącznik X.4    

KARTA EWALUACJA LEKCJI

Oceń dzisiejszą lekcję, kończąc poniższe zdania:
1. Na lekcji najbardziej podobało mi się …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………    

2. Z dzisiejszej lekcji zapamiętałem, że ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………        
……………………………………………………………………………………………………    

3. Najtrudniejsze na lekcji było dla mnie …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………        
……………………………………………………………………………………………………    

 
4. Najbardziej na lekcji zaskoczyło mnie …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………    
    
5. Na lekcji nie podobało mi się ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………     
……………………………………………………………………………………………………    

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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SCENARIUSZE LEKCJI – XI

Temat lekcji:  Zwierzęta nadwodne.
Autorki:  Natalia Kisza, Justyna Stańczyk

Wstęp teoretyczny

Prócz ryb, płazów czy zwierząt żyjących na dnie rzeki, doliny rzeczne stanowią środowisko życia także wielu innych 
zwierząt, w tym ssaków, ptaków czy owadów. Bogactwo życia w rzadko docenianych dolinach rzecznych może zaskakiwać. 
  Owady to najliczniejsza i niezwykle zróżnicowana grupa zwierząt. Wśród owadów związanych ze środowiskiem 
wodnym najbardziej rozpoznawalne są ważki. Są one drapieżnikami sporych rozmiarów, które cechuje przeobrażenie 
niezupełne – żyjące w wodzie larwy przeobrażają się w postać dorosłą (imago) bez pośredniego stadium poczwarki, 
jak m.in. u chrząszczy, motyli czy muchówek. Ważki spędzają całe dorosłe życie w pobliżu wód stojących lub płynących. 
Przykładowe gatunki: świtezianka dziewica, trzepla zielona, smaglec ogonokleszcz. 
 Muchówki cechują się posiadaniem jednej pary skrzydeł. Do najważniejszych ich przedstawicieli, związanych 
ze środowiskiem nadrzecznym, należą komary i meszki. Dorosłe samice komarów są wyposażone w aparat gębowy 
kłująco-ssący i odżywiają się krwią ssaków. Larwy komarów rozwijają się w środowisku wodnym, preferując wody 
stojące, a postacie dorosłe latają chmarami w pobliżu rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych. Meszki, nieco 
mniejsze od komarów, również odżywiają się krwią (dot. dorosłych samic), jednak w odróżnieniu od tych pierwszych, 
nacinają skórę ssaków i wysysają sączącą się z ran krew. Larwy wylęgają się z jaj złożonych w płytkich, czystych wodach. 
Po przepoczwarczeniu meszki wypływają na powierzchnię wody w pęcherzyku powietrza i odlatują. 
 Z kolei chrząszcze to bardzo zróżnicowana grupa owadów, której cechą wspólną jest gryzący aparat 
gębowy oraz przekształcenie pierwszej pary skrzydeł w tzw. pokrywy, które osłaniają błoniaste skrzydła, same 
nie biorąc udziału w locie. Chrząszcze wodne w Polsce reprezentuje 140 gatunków, w większości drapieżnych. Cały 
swój rozwój larwalny i większość życia dorosłego spędzają w zbiornikach wodnych. Przykładowe gatunki: pływak 
żółtobrzeżek i kałużnica czarna. Chrząszczem naziemnym, związanym jednak z dolinami rzecznymi, jest rozpucz 
lepiężnikowiec z rodziny ryjkowcowatych, który odżywia się liśćmi lepiężników, obficie porastającymi brzegi górskich 
rzek i potoków wczesną wiosną.
 Do najcenniejszych gatunków ptaków zamieszkujących doliny rzeczne należy z pewnością bocian czarny. 
Ten duży i dość rzadki ptak, w odróżnieniu od bociana białego, zakłada gniazda z dala od ludzkich siedzib. Odżywia 
się płazami, niewielkimi rybami i bezkręgowcami. Jednym z piękniejszych przedstawicieli nadrzecznej awifauny jest 
niebiesko ubarwiony zimorodek, polujący głównie na małe ryby nad spokojnie płynącymi rzekami, których brzegi są 
porośnięte trzciną, sitowiem lub krzewami, na których przysiada. Swoją zdobycz zimorodek chwyta, nurkując pionowo 
w dół do wody. Niezwykłymi umiejętnościami wykazuje się mieszkający nad górskimi potokami pluszcz. Ten niewielki 
brązowo-biały ptak potrafi biegać po dnie potoków (także pod prąd) w poszukiwaniu wodnych owadów, którymi 
się żywi. Szczególnie upodobał sobie larwy chruścików. Świetnie pływa i nurkuje. Pod wodą potrafi wytrzymać nawet 
minutę. Warte wspomnienia są także takie gatunki ptaków jak: tracz nurogęś, jaskółka brzegówka, pliszka górska, 
sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy, rybitwa rzeczna czy dziwonia.
 Najbardziej znani, choć nie jedyni przedstawiciele świata ssaków, związani ze środowiskiem nadwodnym to 
bóbr oraz wydra. Bóbr europejski to największy europejski gryzoń, osiągający masę ciała do 29 kg. Często jest 
nazywany inżynierem środowiska ze względu na budowanie tam przegradzających rzeki i przywracających korzystne 
stosunki wodne. Bobry budują też z gałęzi i mułu żeremia, w których zamieszkują. Odżywiają się roślinami – zarówno 
zielnymi, jak i krzewami – oraz korą i pędami drzew, a swoimi ostrymi siekaczami potrafią ścinać drzewa o średnicy 
dochodzącej do metra. Z kolei wydra europejska jest drapieżnikiem, a jej główny pokarm stanowią ryby. Często 
bywa nazywana ambasadorem czystych rzek, ze względu na swoją wrażliwość na zanieczyszczenie chemiczne wody.
 Wymienione gatunki zwierząt posiadają specyficzne wymagania siedliskowe, które najlepiej spełniają rzeki  
o charakterze naturalnym, czyli nieuregulowane, w których korycie można napotkać łachy i odsypiska żwirowe (chętnie 
gnieździ się na nich np. sieweczka rzeczna), a w sąsiedztwie starorzecza, mokradła, sitowie, trzcinowiska. Bogaty 
ekosystem rzeczny pozwala na jego zamieszkiwanie przez większą liczbę gatunków, ponieważ zapewnia różnorodne 
siedliska oraz znacznie bogatszą bazę żerową w porównaniu do rzek uregulowanych, o zagospodarowanych brzegach. 
Dla przykładu zimorodki najchętniej gnieżdżą się w norach wykopanych w skarpach rzecznych (podobnie jak jaskółki 
brzegówki), do żerowania potrzebują jednak brzegów gęsto zarośniętych krzewami. Z kolei warunkiem występowania 
bobrów, szczególnie w okresie zimowym, jest dostęp do żeru drzewnego (preferowanymi gatunkami są topole, 
wierzby, brzozy). Pod względem bioróżnorodności rzeka uregulowana jest znacznie uboższa w porównaniu do rzeki  
o charakterze naturalnym.



152

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH GRUP ZWIERZĄT

Ptaki:
a.    przystosowania do lotu:

• aerodynamiczny (opływowy kształt ciała)
• pokrycie ciała piórami
• kończyny przednie przekształcone w skrzydła
• kości pneumatyczne (wypełnione powietrzem – zmniejszają masę ciała)
• worki powietrzne – zapewniają nieprzerwany dopływ tlenu do płuc, obniżają ciężar ciała

b.    stałocieplność – niezależność temperatury ciała od temperatury powietrza pozwala na utrzymanie szybkiego 
        tempa metabolizmu i wysokiej temperatury ciała

c.    brak pęcherza moczowego, wydalanie kałomoczu 
d.    jajorodność
e.    brak zębów, obecność rogowego dzioba

Ssaki:
f.     żyworodność (wyjątek – jajorodne stekowce: dziobak, kolczatka)
g.    karmienie młodych mlekiem
h.    okrywa włosowa, gruczoły łojowe i potowe (te ostatnie występują wyłącznie u ssaków)
i.     silny rozwój ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza mózgu

 j.     stałocieplność
Owady:

k.    opisano ponad milion gatunków owadów, ale ich rzeczywista liczba może być nawet kilkunastokrotnie większa
l.     ciało segmentowane, zbudowane z głowy, tułowia i odwłoka
m.   obecność czułków i narządów gębowych u osobników dorosłych 
n.    szkielet zewnętrzny – chitynowy oskórek
o.    oddychanie za pomocą tchawek otwierających się na zewnątrz przetchlinkami 
p.    owady są rozdzielnopłciowe i jajorodne
q.    rodzaje aparatów gębowych w zależności od sposobu pobierania pokarmu: gryzący, gryząco-liżący, kłująco-ssący, 
      liżąco-ssący i ssący

 Zwierzęta żyjące w korycie rzeki tworzą razem z roślinnością porastającą rzeki zespół gatunków zamieszkujących 
dany teren – biocenozę ekosystemu doliny rzecznej (w ramce poniżej przedstawiono definicje ważnych terminów 
ekologicznych). Żywe i nieożywione elementy ekosystemu powiązane są różnorodnymi zależnościami. Każdy gatunek 
ma w tym systemie swoją rolę (nie tylko jako konsument, producent czy reducent w sieci troficznej). Gatunki oddziałują 
między sobą także w formie konkurencji międzygatunkowej, symbiozy czy amensalizmu (przykładem jest bóbr, który 
budując żeremie i tamy, równocześnie niszczy niektóre gatunki roślin).

biocenoza – zespół populacji wszystkich organizmów danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale 
powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi

biotop – miejsce życia danego organizmu lub grupy organizmów (osobników) konkretnego gatunku/biocenozy wraz z całym 
zespołem czynników fizycznych i biotycznych, do których organizmy te są przystosowane

ekosystem – biocenoza wraz z biotopem

sieć troficzna – sieć zależności pokarmowych między organizmami różnych gatunków, żyjących w jednym ekosystemie

producenci – organizmy wytwarzające związki organiczne ze związków nieorganicznych, wykorzystujące energię świetlną –  
w procesie fotosyntezy (rośliny, glony i część mikroorganizmów) lub chemiczną – w procesie chemosyntezy (niektóre bakterie); 
tworzą pierwszy poziom troficzny w ekosystemach

konsumenci – organizmy (głównie zwierzęta) roślinożerne (konsumenci I-go rzędu) lub drapieżne (konsumenci II-go rzędu – 
żywiący się roślinożercami, konsumenci III-go rzędu – żywiący się konsumentami II-go rzędu itd.)

reducenci – organizmy odżywiające się szczątkami innych organizmów oraz odchodami i rozkładające złożone związki 
organiczne na prostsze związki

konkurencja międzygatunkowa – interakcja, w której dwa gatunki rywalizują o ten sam czynnik środowiskowy

symbioza – zjawisko współżycia dwóch gatunków, w którym każdy odnosi korzyści (mutualizm) lub tylko jeden gatunek 
odnosi korzyść nie szkodząc drugiemu (komensalizm); wyróżnia się także zjawisko mutualizmu fakultatywnego czyli taką 
symbiozę, która nie jest konieczna do przeżycia gatunku

amensalizm – takie oddziaływanie pomiędzy gatunkami, kiedy jedna z populacji ponosi szkody podczas gdy dla drugiej, 
obecność gatunku ponoszącego szkody jest obojętna

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: ZwiErZętA nAdwodnE.
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 Różne cechy przyrody nieożywionej mają istotne znaczenie dla tego, jakie gatunki mogą żyć w danym 
miejscu. Przykładowo, różne gatunki ptaków potrzebują różnych miejsc do gniazdowania (zob. Załącznik XI.2), a rytm 
zmian poziomu wód w rzece może stwarzać możliwość gniazdowania nurogęsi czy sieweczki rzecznej na łachach 
śródkorytowych lub uniemożliwiać im przetrwanie poprzez zalanie gniazd. Przyroda ożywiona może kształtować 
warunki środowiska, czego przykładem jest budowanie przez bobry systemów tam oraz zmienianie w ten sposób 
warunków wodnych.
  Gdy zabraknie jakiegoś elementu, może to wpłynąć na funkcjonowanie całego ekosystemu. Dlatego tak ważna 
jest ochrona wszystkich gatunków, całych ekosystemów z ich różnorodnością biologiczną gatunków oraz całą 
mozaiką warunków środowiska. Niestety, człowiek często bezmyślnie zanieczyszcza środowisko lub niszczy naturalne 
warunki, które są potrzebne różnym gatunkom do życia. Odprowadzanie do rzek ścieków, zaśmiecanie terenów 
nadrzecznych, budowanie progów wodnych, przekształcanie brzegów, rozjeżdżanie koryta rzeki ciężkim sprzętem przy 
poborze żwiru – wszystkie te działania stanowią zagrożenie dla różnych siedlisk przyrodniczych i gatunków (zob. 
Scenariusze lekcji – XII. Temat: Zagrożenia dla ekosystemu rzecznego, ich skutki, sposoby minimalizacji zagrożeń).
  Niektóre gatunki wymagają ochrony bardziej niż inne, gdyż przystosowane są do bardzo wąskiego 
zakresu warunków środowiskowych, czyli mają wąski zakres tolerancji ekologicznej, tzn. są stenobiontami 
(w przeciwieństwie do eurybiontów – gatunków o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej). Przykładem gatunku 
o wąskiej tolerancji ekologicznej pod względem zanieczyszczenia wody jest wydra, której spadek liczebności był 
spowodowany m.in. skażeniem rzek metalami ciężkimi i pestycydami. Polując głównie na ryby, wydra znajduje się na 
szczycie łańcucha pokarmowego wielu ekosystemów wodnych, dlatego kumuluje najwięcej toksyn (bioakumulacja). 
Rybożerność i wysoka pozycja w łańcuchu pokarmowym powodują, że należy ona do gatunków szczególnie wrażliwych 
na niszczenie siedlisk i zanieczyszczenie wód i jest w szczególności narażona na zatrucie toksynami. Natomiast 
przykładem gatunku o szerokiej tolerancji ekologicznej jest bóbr europejski. Jakość wody nie odgrywa dla niego 
większej roli: występuje nawet w wodach pozaklasowych. Bobry potrafią bardzo łatwo przystosować się do bliskości 
i aktywności człowieka, zasiedlając rzeki w miastach, przy ruchliwych drogach i torach kolejowych, a nawet wysypiskach 
śmieci.
 W Polsce funkcjonuje wiele form ochrony przyrody, które sprzyjają ochronie różnych gatunków lub całych 
ekosystemów, m.in. rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Rezerwaty 
przyrody obejmują na ogół względnie niewielkie płaty terenu, gdzie chroni się całą przyrodę, zarówno ożywioną, jak 
i nieożywioną. Rezerwat może mieć na celu ochronę konkretnego gatunku, siedliska czy tworu przyrody nieożywionej. 
Parki narodowe to obszary o powierzchni min. 1000 ha, gdzie chroni się różnorodność biologiczną, całą przyrodę 
wraz z walorami krajobrazowymi. Parki narodowe obejmują miejsca wyróżniające się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Parki krajobrazowe chronią wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Do głównych celów funkcjonowania parków 
krajobrazowych należą zachowanie tradycyjnego krajobrazu oraz udostępnienie społeczeństwu obszaru parków  
w celach rekreacyjnych. Europejska sieć obszarów Natura 2000 obejmuje ochroną łącznie około 200 najcenniejszych  
i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz ponad tysiąc rzadkich i zagrożonych gatunków. Ochrona 
siedlisk i gatunków w tej międzynarodowej sieci ma na celu zachowanie zróżnicowania przyrodniczego w skali całej 
Europy. Dlatego istnieją takie przypadki, że siecią Natura 2000 objęte są gatunki, które wyginęły na zachodzie Europy, 
natomiast w Polsce występują powszechnie.
 W rezerwatach i parkach narodowych działalność gospodarcza jest mocno lub całkowicie ograniczona, 
natomiast parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 ograniczają działalność człowieka w mniejszym stopniu. 
W parku krajobrazowym jest prowadzona działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, natomiast 
w obszarach Natura 2000 co do zasady można realizować wszystkie przedsięwzięcia, które nie będą znacząco 
negatywnie oddziaływać na gatunki lub siedliska, dla których ochrony wyznaczono dany obszar. Każde przedsięwzięcie, 
które może negatywnie oddziaływać, oceniane jest pod tym względem indywidualnie.
 Rzeki wraz z terenami nadbrzeżnymi to obszary zwykle nieurządzane przez człowieka, przynajmniej trochę 
dzikie, gdzie rośliny i zwierzęta (nie tylko te żyjące w wodzie) mają często dogodne miejsca schronienia, żerowania, 
lęgów (np. ptaki, płazy) czy też przemieszczania się. Szczególnie ważna jest właśnie rola korytarza ekologicznego, ze 
względu na to, że mało jest chronionych obszarów o kształcie liniowym. Ponadto rzeką i pasami roślinności wzdłuż niej 
może się przemieszczać bardzo wiele gatunków zwierząt o odmiennych wymaganiach, nie tylko te na stałe ściśle związane  
z doliną. Niewiele jest w Polsce rezerwatów obejmujących długie doliny rzeczne, dlatego obszary Natura 2000 o takim 
charakterze – a jest ich kilkanaście w samych polskich Karpatach – są szczególnie cenne.
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http://www.bobry.pl/?biologia-i-ekologia-bobrow [dostęp 5.08.2018]
https://www.gdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody [dostęp 27.12.2018]
http://www.iop.krakow.pl/pckz/default531e.html?nazwa=slow&je=pl [dostęp 6.08.2018]
http://www.pogorzedynowskie.pl/data/referaty/IXBS/ref_11_IXBS.pdf [dostęp 6.08.2018]
https://www.researchgate.net/publication/259604921_Program_ochrony_wydry_Lutra_lutra_w_Polsce_-_Projekt_Krajowa_
strategia_gospodarowania_wydra [dostęp 5.08.2018]
http://www.wazki.pl/wazki_onychogomphus_forcipatus.html [dostęp 5.08.2018]

SCENARIUSZ LEKCJI – VI KLASA – BIOLOGIA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• podaje przykłady gatunków zwierząt żyjących w środowisku wodnym  
i nadwodnym w najbliższej okolicy

• wskazuje przystosowania budowy anatomicznej zwierząt do warunków 
środowiskowych

UMIEJĘTNOŚCI
• analizuje zależności pomiędzy różnymi gatunkami zwierząt i roślin w przyrodzie
• dostrzega konsekwencje wynikające ze zniknięcia danego gatunku z ekosystemu  

(np. pluszcza, bobra europejskiego)

POSTAWY

• ma świadomość, że każdy gatunek jest potrzebny do zachowania równowagi 
w przyrodzie

• wyraża gotowość dzielenia się swoją wiedzą o potrzebie ochrony dolin 
rzecznych i zwierząt je zamieszkujących

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 1).
 VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 2).

II. Różnorodność życia.
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt: 
pkt 6a), 12a), 12b), 12c), 12d), 12e), 13a), 
13b), 13c), 13d), 13e), 14a), 14b).

Zakres treści
A. Cechy charakterystyczne ptaków, ssaków, owadów. 
B. Przystosowania poszczególnych grup zwierząt do zdobywania różnego rodzaju pokarmów  

i do środowiska życia.
C. Przykładowe gatunki ssaków, ptaków i owadów związanych ze środowiskiem nadrzecznym.
D. Podstawowe informacje o biologii wybranych gatunków.
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Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: binarna/w parach, indywidualna

Metody dydaktyczne: pogadanka z elementami wykładu, objaśnienie/wyjaśnienie, ćwiczenia 
przedmiotowe

Środki dydaktyczne
• zdjęcia, ilustracje wybranych gatunków zwierząt związanych z dolinami rzecznymi w formie 

prezentacji multimedialnej
• tabelka z zadaniem do rozwiązania (Załącznik XI.1)
• krzyżówka z hasłem (Załącznik XI.2)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel przygotowuje potrzebne materiały dydaktyczne – ilustracje lub zdjęcia gatunków 
zwierząt, które można spotkać nad brzegami rzek. Powiela zadania do rozwiązania dla uczniów 
(Załącznik XI.1, Załącznik XI.2).

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel w formie pogadanki i prezentacji multimedialnej sprawdza wiedzę uczniów na temat 
podstawowych cech wyróżniających omawiane grupy zwierząt, zadając pytania, np. Jakie są 
przystosowania ptaków do lotu? Czym różnią się ssaki od ptaków? Które z trzech grup zwierząt są 
stało-, a które zmiennocieplne?

3. Faza realizacyjna (25 minut)

 3.1. Nauczyciel pokazuje uczniom prezentację multimedialną zawierającą ilustracje lub 
zdjęcia omawianych gatunków zwierząt (w przypadku braku rzutnika w klasie nauczyciel pokazuje 
wydrukowane zdjęcia lub używa atlasu). Dzieci na podstawie zdjęć podają cechy zwierzęcia, 
stanowiące jego przystosowanie do życia w środowisku wodnym lub nadwodnym oraz odgadują 
nazwę gatunku. Zadaniem uczniów jest także przyporządkowanie siedliska, w którym żyje dane 
zwierzę poprzez wybranie odpowiedniego siedliska z przygotowanej listy. Po podaniu poprawnego 
siedliska nauczyciel pokazuje jego zdjęcie na kolejnym slajdzie. 
 3.2. Nauczyciel daje uczniom do wykonania zadanie polegające na wypisaniu w zeszycie co 
najmniej dwóch przykładów gatunków zwierząt żyjących w dolinach rzecznych z omawianych grup: 
owadów, ptaków i ssaków, zapamiętanych z poprzedniej części zadania.
 3.3. Nauczyciel udziela uczniom instrukcji dotyczącej czekającego ich zadania. Uczniowie 
pracują w parach – przyporządkowują nazwy gatunków zwierząt do ich opisów z tabeli (Załącznik 
XI.1). Rozwiązanie tabeli: 1e, 2d, 3b, 4c, 5f, 6g, 7a.

4. Faza podsumowująca (10 minut)

Praca indywidualna. Uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez rozwiązanie krzyżówki (Załącznik 
XI.2). Następnie nauczyciel sprawdza pracę uczniów. Rozwiązanie krzyżówki: 1. lepiężnik; 2. inżynier; 
3. chrząszcze; 4. meszka; 5. imago; 6. zimorodek; 7. pneumatyczne. Hasło końcowe: Żeremie. 
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Uwagi o realizacji
Ze względu na dużą liczbę gatunków omawianych podczas lekcji, nauczyciel powinien indywidualnie 
dostosować zakres prezentowanego materiału (np. liczby gatunków zwierząt) do przebiegu lekcji. 
Ponieważ 45 minut lekcji to za mało czasu na dokładniejsze omówienie poszczególnych gatunków, 
dlatego celem lekcji może być poznanie podstawowych cech morfologicznych i trybu życia tych 
grup zwierząt.

Załączniki do lekcji
Załącznik XI.1 – Tabela – ćwiczenia 
Załącznik XI.2 – Krzyżówka

Praca domowa
Co to jest żeremie? Opisz krótko w jaki sposób bobry wpływają na krajobraz, przyrodę i człowieka. 
Podaj plusy i minusy z obecności bobrów w środowisku.

SCENARIUSZ LEKCJI – VIII KLASA – BIOLOGIA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI
• wskazuje elementy ekosystemu doliny rzecznej
• podaje przykłady zależności pomiędzy elementami przyrody ożywionej 

i nieożywionej

UMIEJĘTNOŚCI

• tworzy i analizuje sieć zależności pokarmowych
• wyjaśnia pojęcia: tolerancja ekologiczna, stenobionty, eurybionty
• uzasadnia potrzebę stosowania form ochrony przyrody, takich jak rezerwat, 

park narodowy i krajobrazowy, obszar Natura 2000

POSTAWY • ma świadomość znaczenia różnorodności biologicznej i potrzeby jej ochrony
• prezentuje postawę szacunku wobec przyrody

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności 
biologicznej oraz podstawowych 
zjawisk i procesów biologicznych:  
pkt 1), 2), 3).
III. Posługiwanie się informacjami 
pochodzącymi z analizy materiałów 
źródłowych: pkt 1), 2), 3).
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej 
wiedzy do rozwiązywania problemów 
biologicznych: pkt 1).
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 2), 3). 

VII. Ekologia i ochrona środowiska:  
pkt 1), 3), 5), 6), 7).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 1), 3), 4), 5).

Zakres treści
A. Zależności między różnymi elementami w ekosystemie doliny rzecznej.
B. Tolerancja ekologiczna, stenobionty, eurybionty.
C. Różnorodność biologiczna i potrzeba jej ochrony.
D. Formy ochrony przyrody: rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe, obszary Natura 2000.
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Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: objaśnienie lub wyjaśnienie, metoda przypadków, pogadanka 

Środki dydaktyczne
• duże arkusze papieru – po dwa na grupę 
• flamastry: zielony, niebieski, czerwony 
• zdjęcia lub rysunki (por. Załącznik XI.3): zwierząt, które można spotkać w dolinach karpackich 

rzek; siedlisk karpackiej doliny rzecznej; różnych elementów karpackiej doliny rzecznej 
• przykłady relacji między elementami ekosystemu doliny rzecznej (Załącznik XI.4) – kopia na 

grupę

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Tydzień przed lekcją nauczyciel zapowiada uczniom, że będą pracować w cztero- lub pięcioosobowych 
grupach, poleca uczniom dobrać się w grupy lub sam dzieli klasę. Każda grupa zorganizuje sobie 
dwa duże arkusze papieru, flamastry: czarny, zielony, niebieski, czerwony (jeśli nie ma dostępnych 
w pracowni) oraz na małych karteczkach (ok. 3 × 3 cm) zdjęcia lub rysunki zwierząt, które można 
spotkać w dolinach karpackich rzek oraz siedlisk i różnych elementów karpackiej doliny rzecznej 
(co najmniej 20 karteczek łącznie). Lista gatunków, siedlisk i elementów doliny, które (między 
innymi) warto wziąć pod uwagę, znajduje się w Załączniku XI.3, który nauczyciel może skopiować 
dla każdej grupy. Nauczyciel kopiuje dla każdej grupy Załącznik XI.4, który rozda podczas lekcji.

Można polecić uczniom wykorzystanie materiałów ze strony internetowej projektu 
http://rzekikarpackie.fwie.pl, np. biuletynów.

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel objaśnia uczniom lub prosi ich o przypomnienie, co to jest ekosystem (biocenoza, biotop), 
sieć troficzna (producenci, konsumenci I-go rzędu i dalszych, reducenci), symbioza, komensalizm, 
amensalizm oraz tolerancja ekologiczna (stenobionty i eurybionty).

3. Faza realizacyjna (20 minut)

Zadanie dla uczniów: w podgrupach narysować na jednym arkuszu sieć troficzną, a na drugim 
schemat zależności, innych niż pokarmowe, pomiędzy różnymi elementami ekosystemu doliny 
rzecznej, wykorzystując dotychczasową wiedzę o elementach doliny i różnych gatunkach oraz 
wybrane teksty z Załącznika XI.4. Widząc, w jakim tempie idzie praca uczniów, nauczyciel może 
określić, ile minimalnie punktów z Załącznika XI.4 ma uwzględnić każda grupa. Na obydwu  
arkuszach uwzględnić działalność człowieka. Kolorem zielonym zaznaczyć producentów, kolorem 
niebieskim – konsumentów I-go rzędu, kolorem czerwonym – konsumentów dalszych rzędów.
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4. Faza podsumowująca (15 minut)

Uczniowie mogą porównać sieci i schematy przygotowane przez inne grupy ze swoimi. Następnie 
nauczyciel prosi o oznaczanie na opracowanych przez uczniów w sieciach troficznych przykładowych 
relacji: konkurencję międzygatunkową, drapieżnictwo, roślinożerność, amensalizm. Gdy już każda 
grupa znajdzie przykład(y) poszczególnych relacji, nauczyciel prosi dodatkowo o odnalezienie  
w Załączniku XI.4 informacji dotyczących tolerancji ekologicznej (kilku gatunków). Uczniowie 
próbują określić na podstawie tych informacji, czy dany gatunek jest eurybiontem, czy stenobiontem.
Nawiązując do funkcjonowania ekosystemu doliny rzecznej, nauczyciel omawia z uczniami istotę 
różnorodności biologicznej (na poziomie gatunkowym) i potrzebę jej ochrony. Poleca uczniom 
prześledzić, co się stanie w sieci troficznej, jeśli zabraknie poszczególnych elementów – poziomów 
troficznych, konkretnych gatunków lub grup zwierząt. Podobnie można z uczniami przeanalizować, 
co stanie się w ekosystemie, jeśli zmienią się wybrane czynniki środowiskowe (dostęp do światła, 
zawartość tlenu, zanieczyszczenie, np. metalami ciężkimi lub pestycydami, uregulowanie rzeki, 
usunięcie przez człowieka kamieńców itp.).

Uwagi o realizacji
Lekcję zaleca się przeprowadzać po realizacji lekcji na temat dynamiki naturalnej rzeki (Scenariusze 
– III. Temat: Procesy rzeczne, dynamika rzek, specyfika rzek górskich i podgórskich) oraz o gatunkach 
i siedliskach „naturowych” (m. in. Scenariusze – VI. Temat: Siedliska chronione w obszarach sieci 
Natura 2000). Wówczas uczniowie będą mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę.

Załączniki do lekcji
Załącznik XI.3 – Przykładowe gatunki dolin rzecznych
Załącznik XI.4 – Przykłady zależności troficznych

Praca domowa
Czym różnią się rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, parki narodowe i obszary Natura 2000? 
Która z tych form ochrony przyrody jest najważniejsza dla zachowania różnorodności biologicznej? 
Uzasadnij. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY

Załącznik XI.1     
TABELA – ĆWICZENIA

Lp. Opis Nazwa gatunku

1.

Ziemnowodne zwierzę o smukłym, wydłużonym ciele. 
Ma pięciopalczaste nogi o palcach spiętych błoną pławną. 
Odżywia się rybami, płazami i wodnymi bezkręgowcami. 
Zwany ambasadorem czystych rzek.

2.

Ma czerwone nogi. Dzięki rogowym ząbkom na dziobie 
z łatwością chwyta śliskie ryby. Nurkuje na głębokość do 
4 m. W okresie godowym samiec różni się ubarwieniem 
od samicy.

3.

Drapieżnik. Mimo że niewielkich rozmiarów, jest 
jednym z największych reprezentantów swojej grupy 
systematycznej. Ciało masywne, lecz o opływowym 
kształcie. Świetnie nurkuje i… lata. Żywi się owadami 
wodnymi, skorupiakami, mięczakami, czasem kijankami. 
Postać dorosła żyje do dwóch lat.

4.

Chętnie zakłada gniazda w norach w urwiskach.  
Ma nieproporcjonalnie dużą głowę i długi dziób. Lubi 
trzciny, sitowia i przybrzeżne krzewy. Podczas polowania 
czatuje na gałęzi nad rzeką, po dostrzeżeniu ryby nurkuje 
pionowo w dół do rzeki.

5.

Mieszka nad górskimi strumieniami. Potrafi chodzić 
po dnie potoku, poszukując drobnych bezkręgowców. 
Szczególnie upodobał sobie larwy chruścika. Ma 
brązowo-białe upierzenie.

6.
Przedstawiciel rodziny ryjkowcowatych. Ciało czarne, 
z licznymi żółtymi plamkami. Roślinożerca. Dorosłe 
osobniki żerują na liściach lepiężników.

7.

Ma duży, płaski ogon pokryty zrogowaciałą łuską. Świetnie 
czuje się w wodzie. Ze ściętych przy pomocy swoich 
silnych siekaczy drzew buduje wielkie konstrukcje 
zmieniające stosunki wodne.

Gatunki do dopasowania:
a. bóbr europejski
b. pływak żółtobrzeżek
c. zimorodek 
d. tracz nurogęś
e. wydra europejska
f. pluszcz
g. rozpucz lepiężnikowiec
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Załącznik XI.2    
  

KRZYŻÓWKA

1

2

3

4

5

6

7

1. Jego liśćmi żywi się rozpucz lepiężnikowiec.
2. Bóbr – .......................................................... środowiska.
3. Grupa owadów z gryzącym aparatem gębowym i twardymi pokrywami skrzydłowymi.
4. Niewielki owad odżywiający się krwią ssaków, którą uzyskuje poprzez nacięcie skóry.
5. Inaczej postać dorosła owada.
6. Niebieski ptak polujący na ryby poprzez nurkowanie pod wodą.
7. Kości. ........................................................... są przystosowaniem ptaków do lotu.
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Załącznik XI.3    

PRZYKŁADOWE GATUNKI DOLIN RZECZNYCH

Gatunki

SSAKI
– bóbr europejski
– wydra europejska
– norka amerykańska
– nietoperze
– wilk
– ryś
– niedźwiedź

PTAKI
– bocian czarny
– tracz nurogęś
– zimorodek
– pluszcz
– pliszka górska
– sieweczka rzeczna

RYBY I MINOGI
– minóg strumieniowy
– kiełb białopłetwy
– boleń
– brzanka
– głowacz białopłetwy
– kiełb Kesslera
– pstrąg potokowy
– słonecznica
– karaś

PŁAZY
– traszka grzebieniasta
– kumak nizinny
– kumak górski

MIĘCZAKI – skójka gruboskorupowa

OWADY
WAŻKI
– świtezianka dziewica
– trzepla zielona
– smaglec ogonokleszcz
CHRZĄSZCZE
– rozpucz lepiężnikowiec
– pływak żółtobrzeżek
MUCHÓWKI – np. komar
JĘTKI, WIDELNICE

SKORUPIAKI – rak szlachetny

BAKTERIE i GRZYBY

Elementy doliny
– woda płynąca
– zastoisko wodne
– starorzecze
– dno rzeki
– skarpa brzegowa
– łacha kamienna
– łacha żwirowa
– tama i żeremie bobrowe

Siedliska
– las łęgowy
– zarośla wierzbowe
– roślinność pionierska
– ziołorośla (np. lepiężnikowe)
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Załącznik XI.4  
   

PRZYKŁADY ZALEŻNOŚCI TROFICZNYCH

• norka amerykańska konkuruje z wydrą
• wydra poluje na ryby, płazy, ptaki
• spadek liczebności wydry był spowodowany zanieczyszczeniami, np. skażeniem metalami 

ciężkimi i pestycydami; należy ona do gatunków szczególnie wrażliwych na niszczenie siedlisk 
i zanieczyszczenie wód i jest szczególnie narażona na zatrucie toksynami

• bóbr budując tamy i żeremia, tworzy warunki do życia dla niektórych zwierząt i roślin, a niszczy 
niektóre inne gatunki roślin

• bóbr zjada korę roślin, np. wierzb
• jakość wody nie odgrywa dla bobra większej roli, występuje nawet w wodach pozaklasowych. 

Bobry potrafią bardzo łatwo przystosować się do bliskości i aktywności człowieka, zakładają 
swe stanowiska w miastach, przy ruchliwych drogach i torach kolejowych, a nawet wysypiskach 
śmieci

• destruenci/reducenci (głównie bakterie i grzyby) odżywiają się szczątkami i odchodami innych 
organizmów

• larwami komarów żywią się niektóre ryby, np. karasie, słonecznice, 
• latającymi muchówkami żywią się ptaki i nietoperze
• bobry padają ofiarą wilków, rysi, niedźwiedzi i bezpańskich psów; zdarzają się przypadki zabijania 

młodych bobrów przez wydry, lisy, norki i duże ptaki
• spadek liczebności wydr spowodowany był również poprzez pośrednie efekty zakwaszenia  

i eutrofizacji wód oraz zmniejszenie się bazy pokarmowej (ryb wrażliwych na zanieczyszczenie 
i utratę siedlisk)

• bezkręgowce wodne są zjadane przez niektóre ptaki (jak pluszcz, pliszka górska, sieweczka 
rzeczna)

• larwy muchówek żyją w wodach silnie zanieczyszczonych
• larwy jętek i widelnic występują w wodach czystych
• tracz nurogęś preferuje siedliska takie jak śródleśne jeziora oligotroficzne i doliny większych 

rzek porośnięte drzewami; lubi przejrzystą wodę, żwirowe dno, gliniaste skarpy i naturalne, 
roztokowe koryta rzek

• tracz nurogęś gniazduje w wykrotach i norach w brzegach rzeki, rzadziej w dziuplach w drzewach
• bocian czarny wymaga zróżnicowanych starych lasów oraz czystych wód powierzchniowych  

w pobliżu, bogatych w pokarm czyli ryby
• bocian czarny buduje gniazda na starych drzewach (w Karpatach głównie na bukach, jodłach lub 

sosnach)
• zimorodek żyje w dolinach rzek i większych potoków, preferuje przejrzyste wody, żwirowe 

dno, koryto rzeki naturalne, z łachami, wyspami, skarpami nadrzecznymi, zatopionymi pniami  
i wykrotami; lubi obecność lasów łęgowych

• zimorodek zakłada gniazda w norach w skarpach o luźnym podłożu
• pluszcz wybiera potoki, strumienie, małe rzeki o szybkim nurcie i dobrze natlenionych wodach, 

unika wód zakwaszonych (np. w lasach iglastych)
• pluszcz buduje gniazda bezpośrednio przy wodzie, czasem za osłoną wodospadu, pod mostami 

lub w innych budowlach
• pluszcz zjada owady (muchówki, chruściki, jętki, widelnice) oraz mięczaki, skorupiaki, ryby
• pliszka górska preferuje rwące potoki, małe rzeki z naturalnym korytem i dobrze natlenioną 

wodą 
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• pliszka górska gniazduje powszechnie pod mostami i w innych budowlach
• pliszka górska zjada jętki i chruściki
• niektóre ptaki (np. bocian czarny, zimorodek, tracz nurogęś) polują na ryby
• tracz nurogęś występuje w polskich Karpatach do wysokości 500 m n.p.m., bocian czarny 

i zimorodek – do 700 m n.p.m., pluszcz do 1400 m n.p.m., a pliszka górska nawet do 1500 m n.p.m.
• sieweczka rzeczna zakłada gniazda na łachach i wysepkach żwirowych
• sieweczka rzeczna żywi się drobnymi bezkręgowcami złapanymi między kamieniami (min. 

chrząszczami) lub w płytkiej wodzie (min. ochotkami)
• boleń to gatunek drapieżny, młode bolenie zjadają drobne bezkręgowce, skorupiaki i larwy 

owadów; dorosłe osobniki polują na inne ryby oraz płazy, atakując również drobne ssaki czy 
młode ptaki

• pstrąg potokowy jest drapieżnikiem, poluje na płazy i inne ryby, również własnego gatunku 
• kiełbie i głowacz białopłetwy żywią się drobnymi bezkręgowcami żyjącymi na dnie rzeki
• płazy zjadają bezkręgowce wodne (m.in. larwy owadów), a podczas życia na lądzie łapią dorosłe 

formy owadów
• ważki, np. gatunki takie jak świtezianka dziewica i trzepla zielona, lubią czystą wodę
• ważka świtezianka dziewica lubi chłodną, dobrze natlenioną wodę, jest gatunkiem słabo 

odpornym na degradację środowiska
• ważka trzepla zielona zasiedla wolno płynące nizinne i równinne czyste wody o piaszczystym 

dnie, jak większe strumienie, rzeki i kanały
• ważka smaglec ogonokleszcz zasiedla mniejsze, śródleśne rzeki, strumienie, potoki, a także 

jeziora przepływowe; lubi cieki o kamienistym, żwirowym i piaszczystym dnie i mało żyzne wody
• osobniki dorosłe chrząszcza z gatunku rozpucz lepiężnikowiec żywią się lepiężnikami
• chrząszcz pływak żółtobrzeżek zamieszkuje głównie gęsto zarośnięte roślinnością wody stojące, 

czyli stawy, jeziorka, starorzecza, nawet bagna, większe kałuże i dość zanieczyszczone zbiorniki; 
w leśnych strumieniach i szybko płynących rzekach zwykle rzadki, preferuje wody stojące lub  
o wolnym prądzie

• skójka gruboskorupowa zasiedla czyste rzeki i potoki o żwirowo-piaszczystym dnie, przestaje 
się rozmnażać, gdy stężenie azotanów w wodzie przekroczy 10 mg/l 

• larwa skójki gruposkorupowej przyczepia się do skrzeli odpowiedniego gatunku ryby (np. 
głowacza białopłetwego), gdzie pasożytuje przez cztery tygodnie, po czym młode małże 
opuszczają ciało żywiciela i rozpoczynają samodzielne życie.

• niedźwiedzie żywią się roślinami, owocami, bezkręgowcami, padliną lub polują, np. łapią ryby  
w czasie ich migracji lub okresu tarłowego (np. pstrągi)

• wilki polują na różne zwierzęta, korzystają też z padliny, zimą patrolują rzeki, gdzie mogą znaleźć 
jelenia lub łosia, pod ciężarem którego załamał się lód 

• rysie polują głównie na mniejsze i średnie ssaki oraz na ptaki i gryzonie
• nietoperze chętnie polują na chrząszcze, zbierając je z gleby, kory lub liści
• larwy minogów żywią się m.in. szczątkami organizmów wodnych, które odfiltrowują z wody. 

Minogi mogą paść ofiarą wodnych ptaków (np. bociana czarnego) i ssaków (np. wydry)
• brzanka żywi się bezkręgowcami dennymi, zjada głównie larwy owadów (ważek, jętek, widelnic 

itp.)
• rak szlachetny jest wszystkożerny, może zjadać bezkręgowce wodne, świeżo padłe ryby albo 

rośliny
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SCENARIUSZE LEKCJI – XII

Temat lekcji:  Zagrożenia dla ekosystemu rzecznego, ich skutki, sposoby 
minimalizacji zagrożeń. 
Autorka:  Justyna Stańczyk

Wstęp teoretyczny 

Zagrożenia dla ekosystemu rzecznego 
                 Zanieczyszczenia i odpady. W wielu przypadkach ścieki przemysłowe i z gospodarstw domowych są 
wciąż odprowadzane do rzek. Dzieje się tak, pomimo że jest to nielegalne, a każdy wyciek czy nieszczelne szambo 
zbliża stężenie zanieczyszczeń w wodzie rzeki do granicy, powyżej której nie ma już możliwości samooczyszczania 
się wód. Drugim źródłem zanieczyszczeń są środki chemiczne używane w rolnictwie. Zanieczyszczenia 
pochodzą również z odpadów – niestety nad rzekami często pojawiają się dzikie wysypiska – odpadów zielonych 
i komunalnych. Problemem jest także spływ zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów, których 
wciąż przybywa. Wody z miejskiej kanalizacji deszczowej również powinny być oczyszczane przed odprowadzeniem do 
rzeki. Szybko przybierające rzeki górskie łatwo zbierają z brzegów odpady i transportują je na duże odległości. Niestety, 
gdy woda opadnie, śmieci osadzają się na brzegu i zatrzymują na konarach drzew i roślinności porastającej brzegi rzek.

Tabela 1. Źródła zanieczyszczeń wód śródlądowych.

Punktowe źródła zanieczyszczeń Źródła zanieczyszczeń obszarowych

• zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych 
(pojedyncze)

• dzikie składowiska odpadów 
• pobory kruszywa/żwiru (zanieczyszczenia z maszyn 

jeżdżących po korycie rzeki – np. smary)
• przypadkowe skażenia środowiska  

gruntowo-wodnego (wypadki, awarie)
• podgrzane wody chłodnicze z elektrowni cieplnych
• zasolone wody kopalniane

• działalność rolnicza (związki azotu, fosforu)
• zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych 

kanalizacją (na większym obszarze)
• oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód –

pobory wód powierzchniowych i podziemnych
• zanieczyszczenia z dróg 
• zanieczyszczenia z atmosfery

Krążąc w przyrodzie, woda często przenosi także rozpuszczone w sobie związki. Przykładem są tzw. kwaśne deszcze, 
zawierające tlenki siarki, azotu, węgla, siarkowodór czy chlorowodór – zanieczyszczenia wyemitowane do atmosfery 
m.in. w procesach spalania paliw. Jeśli więc chcemy chronić zasoby wodne, powinniśmy chronić całe środowisko 
naturalne. Zanieczyszczenia rzek pochodzą z wielu źródeł (zob. Tabela 1).
 Zanieczyszczenia wód ograniczają lub uniemożliwiają ich normalne wykorzystanie. Niemożliwe jest wówczas 
wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych (np. organizacja kąpielisk), rosną koszty uzdatniania wody przeznaczanej 
do spożycia, zmieniają się również naturalne warunki życia organizmów. Ścieki komunalne czy miejskie zawierają m.in. 
metale ciężkie, które – połykane przez ryby – mogą wraz z nimi trafić na nasze talerze. Zanieczyszczenia powodują 
zwykle obniżenie pH w wodach powierzchniowych (pH wód może być też naturalnie zróżnicowane).
 Pobór żwiru. Jednym z największych zagrożeń dla życia przyrodniczego w rzekach karpackich jest niszczenie 
naturalnej formy koryta rzecznego przez: pobór żwiru, rozjeżdżanie koryt rzek pojazdami, zabiegi regulacyjne. 
Przykładowo, w celu odbudowy trzech mostów na Białej Tarnowskiej po powodzi w 2010 r. pozyskiwano żwir z koryta 
rzeki. Jeżdżąc w tym celu ciężkim sprzętem, zdewastowano długie na ok. 600–800 m odcinki rzeki poniżej mostów. 
Wytworzone płycizny stanowiły barierę migracji ryb, a zamulenie i mechaniczne zagęszczenie żwiru uniemożliwiło 
rybom reofilnym (prądolubnym) odbycie tarła. Żwir jest niezbędny do życia i rozwoju wielu organizmów wodnych. 
Makrobezkręgowce (głównie skorupiaki, jętki, widelnice, chrząszcze, chruściki i muchówki) żyjące w żwirowym dnie 
stanowią 50% masy zwierząt w rzece górskiej, a także są one głównym pożywieniem wielu gatunków ryb. Czas 
samoczynnej renaturyzacji zniszczonych odcinków rzeki oszacowano na okres od kilku miesięcy (mikrosiedliska 
– miejsca o bardzo specyficznych, lokalnych uwarunkowaniach; makrozoobentos) do kilku lat (siedliska korytowe 
i przyrodnicze, ryby). Pobór żwiru z rzeki zarówno pogłębia problem powodzi i suszy, jak też pogarsza stan siedlisk 
i gatunków „naturowych” – ryb, małży, innych organizmów wodnych, roślinności pionierskiej kamieńców nadrzecznych. 
W karpackich rzekach jest on, ogólnie rzecz biorąc, NIELEGALNY. 
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 Regulacja rzek. Zabudowa poprzeczna rzeki (tamy, progi, zapory) także zaburza działanie rzecznego 
ekosystemu. Nawet niewielkiej wysokości próg (np. kilkadziesiąt cm) może stanowić barierę dla migracji ryb (np. dla 
brzanki) lub transportu materiału. Z obawy przed wylewaniem rzek ludzie umacniają brzegi i budują wały, podczas 
gdy dają one niestety złudne poczucie bezpieczeństwa, a ich zniszczenie przez wyższe wezbrania gwałtownych górskich 
rzek to kwestia czasu. Ponadto między wałami koryto rzeki jest sztucznie kształtowane, nie ma więc miejsca na 
naturalne procesy i siedliska przyrodnicze – roślinność nadbrzeżna jest wycinana, a krótsze, wyprostowane koryto to 
również mniej przestrzeni dla oczyszczania się wód. Wskutek takiej działalności powstają korytarze nienaturalnych siedlisk,  
idealne dla rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych (zob. Scenariusze lekcji – VII. Temat: Gatunki obce i inwazyjne).

Sposoby minimalizacji zagrożeń
Walka z zanieczyszczeniem środowiska czy nielegalnym poborem żwiru toczy się już wiele lat. Oto jakie rozwiązania 
polepszają sytuację w rzekach: 
• przepisy państwowe zakazujące wylewania ścieków do rzek, poboru żwiru z rzek;
• propagowanie dobrych praktyk rolniczych, rolnictwa ekologicznego;
• obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko i na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 przed 

wydaniem zezwoleń na inwestycje;
• dofinansowania do kanalizacji i oczyszczalni ścieków;
• obowiązek opłat/umowy na wywóz odpadów i ścieków przez każde gospodarstwo niezależnie od ich ilości;
• kontrole szamb w gospodarstwach przez lokalne władze administracyjne;
• wystawienie śmietników oraz ich systematyczna obsługa, zwłaszcza przed wezbraniami, aby rzeka nie zabrała 

odpadów zgromadzonych w śmietniku;
• sprzątanie bieżące – wykonywane systematycznie w trakcie trwania roku prace porządkowe mające na celu 

utrzymanie czystości na terenie doliny rzecznej;
• usunięcie nielegalnych, „dzikich” wysypisk odpadów i monitoring środowiska w tych miejscach;
• zabezpieczenie obszarów międzywala przed dalszym wysypywaniem śmieci – montaż szlabanów lub zablokowanie 

wjazdów głazami i ustawianie tablic ostrzegawczych informujących o konsekwencjach porzucania odpadów.

         

Rzeka nie jest darmową żwirownią! 
Za kradzież żwiru grozi kara w myśl 

przepisów Prawa wodnego. 
Widzisz koparkę w rzece - poinformuj 

policję, zadzwoń pod 
numer 112 lub 997! 

  

 Sytuacja ogólnie rzecz biorąc poprawia się, ale wielu działań wciąż brakuje, a inicjatywy podejmowane pojedynczo 
nie przynoszą stuprocentowego efektu. Przepisy prawa bywają słabo egzekwowane, władze gminne lub miejskie mało 
aktywne, a środków finansowych zawsze brakuje. Sprzątanie, usuwanie dzikich wysypisk, ustawianie śmietników czy 
tablic na pewno może zorganizować gmina, jeśli działania te będą miały poparcie mieszkańców. Jeśli chodzi o regulacje 
rzek i umocnienia brzegów, to na pewno bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia, ale w odpowiedzialnych instytucjach 
(obecnie Wody Polskie) widoczne są zmiany w podejściu do ochrony przeciwpowodziowej, przynajmniej na niektórych 
terenach. Regulacje rzek prowadzi się tylko na odcinkach, gdzie to konieczne (tereny zabudowane, drogi), a jeśli jest to 
możliwe, oddaje się rzekom przestrzeń. Przykłady realizacji projektów renaturyzacji rzek znajdują się w poświęconej 
temu tematowi lekcji (zob. Scenariusze – XIII. Temat: Renaturyzacja rzek – przykłady realizacji [polskie, zagraniczne], 
koszty i efekty renaturyzacji). 

Duża część polskiego społeczeństwa wciąż postrzega nieuregulowane rzeki i np. nadrzeczne zarośla 
wierzbowe czy lasy łęgowe jako zwiększające zagrożenie powodziowe. Wpływa to oczywiście na społeczne poparcie dla 
budowy umocnień czy zbiorników zaporowych. Bardzo trudno jest zmienić wieloletnie przyzwyczajenia zwykłych ludzi. 
Nawet jeśli wiemy, kto z mieszkańców naszej miejscowości szkodzi środowisku, przekonanie go do zaprzestania lub 
naprawienia szkód bywa ekstremalnie trudne. W niektórych przypadkach sprawdza się edukacja młodszego pokolenia, 
które z czasem przejmie pieczę nad gospodarowaniem w danym obszarze. 

Natura 2000 jako forma ochrony – jak chroni? Jak minimalizuje zagrożenia? 
Obszarową formę ochrony przyrody Natura 2000 wprowadzono w Polsce w 2004 r. jako część Europejskiej Sieci 
Ekologicznej. Program ten, zapisany w Dyrektywie Siedliskowej Unii Europejskiej, łącznie obejmuje ochroną około 
200 najcenniejszych i zagrożonych w skali Europy siedlisk przyrodniczych oraz ponad tysiąc rzadkich i zagrożonych 
w skali kontynentu gatunków. Siedlisko przyrodnicze oznacza obszar o określonych cechach przyrodniczych, 
na którym występują cenne dla wspólnoty europejskiej gatunki zwierząt i roślin. Na obszarze objętym działaniami 
projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” występuje 17 z nich. Prócz siedlisk, dyrektywa wskazuje
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47 gatunków roślin i 140 gatunków zwierząt występujących w Polsce, które również zobowiązani jesteśmy chronić, 
wraz z ich siedliskami. Wspomniane liczby nie obejmują ptaków, których gatunki wymienione są w oddzielnej dyrektywie 
UE, zwanej Dyrektywą Ptasią.
 W obszarach Natura 2000 nie ma konkretnych zakazów, jak np. w parkach krajobrazowych czy narodowych. 
Ochrona jest ukierunkowana na konkretne siedliska przyrodnicze i gatunki wskazane indywidualnie dla każdego 
obszaru, które nazywamy przedmiotami ochrony. Zabrania się wszystkich działań, które mogą na nie znacząco 
negatywnie oddziaływać. Czynniki mogące stanowić zagrożenie dla przedmiotów ochrony danego obszaru określa 
się poprzez procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Wpływ na środowisko każdej 
inwestycji oceniany jest indywidualnie – czy w ogóle istnieje i czy będzie znaczący. Po kilkunastu latach od wyznaczenia 
obszarów Natura 2000 możemy podsumować, że jedynie 0,5% ocenianych inwestycji nie dopuszczono do realizacji. 
Prawie 100% można było zrealizować, wśród nich część być może po spełnieniu wymaganych szczególnych standardów 
środowiskowych. 
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI
• podaje przykłady obszarowych i punktowych źródeł zanieczyszczeń
• wskazuje najważniejsze zagrożenia dla przyrody chronionej nad rzekami 

karpackimi 

UMIEJĘTNOŚCI • dostrzega skutki działań człowieka dla przyrody
• argumentuje potrzebę zaniechania działań szkodliwych dla przyrody 

POSTAWY • ma świadomość negatywnych skutków ludzkich działań dla przyrody
• wyraża gotowość podejmowania działań w celu ochrony przyrody okolicy

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA 

I. Wiedza pkt 5. 
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 7.
III. Kształtowanie postaw – 
wychowanie: pkt 3, 4, 5, 7.

IV. Ja i moje ciało: pkt 6).
VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz 
najbliższej okolicy szkoły: pkt 2), 3), 8). 

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: ZAgrożEniA dLA EKosystEmu rZECZnEgo, iCh sKutKi, sposoby minimALiZACJi ZAgrożEń. 
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Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: ZAgrożEniA dLA EKosystEmu rZECZnEgo, iCh sKutKi, sposoby minimALiZACJi ZAgrożEń. 

Zakres treści
A. Punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
B. Zagrożenia dla ekosystemów rzecznych.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Metody dydaktyczne: objaśnienie, gry dydaktyczne, inscenizacja

Środki dydaktyczne
• obrazki i nazwy źródeł zanieczyszczeń (Załącznik XII.1)
• karta pracy ucznia (Załącznik XII.2)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel przygotowuje: wycięte obrazki i nazwy źródeł zanieczyszczeń (Załącznik XII.1), kopię 
Załącznika XII.2 dla każdego ucznia. Jeśli jest więcej niż 24 uczniów, trzeba skopiować odpowiednią 
liczbę obrazków jeszcze raz.

2. Faza wprowadzająca (15 minut)

Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi po nazwie lub obrazku przyczyny zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych (z Załącznika XII.1). Następnie prosi uczniów, którzy mają nazwy, aby je 
odczytywali. Po każdym odczytanym haśle zgłaszają się uczniowie, którzy mają odpowiadający 
mu obrazek i w ten sposób uczniowie dobierają się w pary, w których będą pracować przy 
odgrywaniu scenek (zad. 2 z Załącznika XII.2). Po każdym haśle nauczyciel omawia krótko dane 
źródło zanieczyszczenia – czy jest to źródło punktowe, czy powierzchniowe, jakie substancje (ze 
znanych uczniom) pochodzą z danego źródła, jakie są skutki danego działania lub zanieczyszczenia. 
Szczególnie potrzebny jest komentarz odnośnie poboru wód jako przyczyny zwiększenia stężeń 
zanieczyszczeń w wodach wskutek spadku ilości wody (rozpuszczalnika). 

3. Faza realizacyjna (10 minut)

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (Załącznik XII.2) i objaśnia, że kolejne zadania będą 
dotyczyły trzech najważniejszych zagrożeń dla siedlisk i gatunków chronionych w sieci Natura 
2000 nad pobliską rzeką. Nauczyciel podaje nazwy rzek w najbliższej okolicy objętych siecią Natura 
2000 i wymienia gatunki oraz siedliska będące w nich przedmiotami ochrony. Uczniowie wykonują 
zadanie 1 z kart pracy (Załącznik XII. 2). Następnie nauczyciel zlicza, ilu uczniów wybrało każdy 
argument i tworzy na tablicy ranking argumentów dla każdego szkodliwego działania.

Jeśli uczniowie mieli wcześniej lekcje o gatunkach lub siedliskach „naturowych”, nauczyciel 
może poprosić uczniów o ich wymienienie.
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4. Faza podsumowująca (20 minut)

Nauczyciel zwraca uwagę, że potrzebne są odpowiednie zachowania całej społeczności mieszkańców, 
aby ochronić rzeki przed omówionymi trzema zagrożeniami. Dlatego teraz uczniowie poćwiczą 
w parach właściwą postawę wobec ochrony przyrody nadrzecznej przed zagrożeniami, w odniesieniu 
do innych ludzi. Wszyscy uczniowie odgrywają w parach scenki z zadania 2 (Załącznik XII.2). Chętne 
lub wybrane przez nauczyciela dwójki uczniów odgrywają scenki przed całą klasą, a pozostali 
uczniowie wraz z nauczycielem uzupełniają, jak ewentualnie jeszcze lepiej można przekonywać 
innych i przekazywać wiedzę o wcześniej omówionych zagrożeniach.

Załączniki do lekcji
• Załącznik XII.1 – Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
• Załącznik XII.2 – Karta pracy ucznia.

Źródła obrazków – Załącznik XII.1: CC0 Public Domain, https://pxhere.com/pl/photo/799510, Grzegorz-Skibka; CC0 
Creative Commons, https://pixabay.com/pl/kana%C5%82-%C5%9Bciekowy-%C5%9Bcieki-1692671/; pcdazero, CC0 Creative 
Commonshttps://pixabay.com/pl/grobla-koparka-pracy-rzeka-643833/; OpenIcons, CC0 Creative Commons, https://pixabay.com/pl/
zanieczyszczenie-%C5%9Brodowiska-98682/; FxJ, CC-BY-3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Car_accident_poland_2008.
jpg; Tomascastelazo, CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hdpe_pipe_installation.jpg; Ikar.
us, CC-BY-3.0-DE, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elfmorgenbruch_220kV-Transformator.jpg; SQ9NIT, CC-BY-SA-3.0, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Po%C5%BCar_stolarni_w_Istebnej_(03).jpg; Cjp24, CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0, https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Flexible_intermediate_bulk_containers-Fertilizer.jpg; danielsfotowelt, CC0 Creative Commons, 
https://pixabay.com/pl/podlewanie-trawnika-kropid%C5%82o-2456123/; zdenet, CC0 Creative Commons , https://pixabay.com/pl/
przej%C5%9Bcie-dla-pieszych-samochody-344217/; CC0 Public Domain, https://pxhere.com/pl/photo/660039

Praca domowa
Wymyśl hasło i narysuj plakat nawołujący do zaniechania nielegalnego poboru żwiru z rzek albo 
zaprzestania spuszczania ścieków do rzek lub niewyrzucania odpadów nad rzekami.

Warto zorganizować wystawę prac domowych w dostępnym dla rodziców i innych uczniów 
miejscu w szkole.

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASY VII–VIII 
BIOLOGIA/GEOGRAFIA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• wskazuje zagrożenia dla przyrody karpackich dolin rzecznych
• podaje sposoby minimalizacji tych zagrożeń
• wskazuje czynniki środowiska warunkujące występowanie siedlisk i gatunków 

chronionych w sieci Natura 2000, w karpackich dolinach rzek

UMIEJĘTNOŚCI • analizuje wpływ działalności człowieka na środowisko i przyrodę
• dostrzega związki pomiędzy elementami środowiska i działaniami człowieka

POSTAWY
• ma świadomość odpowiedzialności poszczególnych grup społecznych za stan 

środowiska
• wyraża gotowość włączenia się w ochronę przyrody

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: ZAgrożEniA dLA EKosystEmu rZECZnEgo, iCh sKutKi, sposoby minimALiZACJi ZAgrożEń. 
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Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 3).
IV. Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów biologicznych: pkt 1), 2). 
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 2), 3).

VII. Ekologia i ochrona środowiska:  
pkt 1).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 2), 3), 4), 5). 

GEOGRAFIA

I. Wiedza geograficzna pkt 4, 6, 8.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 9. 
III. Kształtowanie postaw: pkt 3, 8. 

 IX. Środowisko przyrodnicze Polski na 
tle Europy. (...): pkt 14), 16).
XIII. „Mała ojczyzna”: obszar, środowisko 
geograficzne, atrakcyjność, tożsamość: 
pkt 4).

Zakres treści
A. Działania człowieka stanowiące zagrożenia dla przyrody karpackich dolin rzecznych, ich 
   wpływ na środowisko i poszczególne elementy przyrody.
B. Sposoby minimalizacji zagrożeń dla gatunków i siedlisk „naturowych”.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody dydaktyczne: objaśnienie, gra dydaktyczna, debata, ćwiczenia przedmiotowe

Środki dydaktyczne
• trzy duże arkusze papieru (np. kolorowe brystole) do gry z nagłówkami jak w pierwszym 

wierszu Tabeli 2
• karty do gry – 45 karteczek, każda z napisanym jednym punktem z Tabeli 2
• przybory plastyczne: markery, ew. klej do naklejania kart do gry na brystole
• kopie kart z pracą domową (Załącznik XII.3) – dla każdego ucznia 

Dobrze, aby karteczki i brystole były w trzech kolorach, odpowiadających poszczególnym 
kolumnom z Tabeli 2.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Tabela 2. Działania człowieka zagrażające rzekom karpackim, ich wpływ na środowisko i elementy 
przyrody.

Działania człowieka Czynniki środowiskowe, 
na które wpływają działania

Elementy przyrody, 
na które wpływają czynniki

• regulacja rzek
• umacnianie brzegów rzeki 

betonem 
• budowa wałów 

przeciwpowodziowych
• zapory na rzekach
• progi rzeczne
• wycinanie drzew nad rzeką
• emisja zanieczyszczeń
• zaśmiecanie dolin rzecznych
• zarybianie rzek drapieżnikami 

(gospodarka wędkarska)
• pobór żwiru z koryta rzeki
• nielimitowany pobór wody
• rozprzestrzenianie 

inwazyjnych gatunków roślin
• zabudowa terenów 

zalewowych
• gospodarka leśna (opryski)
• nawożenie pól
• wycinanie lasów na terenie 

zlewni
• ruch pojazdów po korycie 

rzeki

• natlenienie wody
• czystość wody i środowiska
• temperatura wody
• rytm zmian poziomu wody  

w rzece
• zalewanie terenów doliny 

rzecznej
• szlaki wędrówek ryb
• mikrosiedliska w rzece 

(miejsca płytsze, głębsze, 
muliste, piaszczyste, żwirowe, 
kamieniste) 

• szerokość doliny rzecznej
• zacienienie doliny rzecznej 
• starsze i młodsze kamieńce
• strome i łagodne brzegi
• zastoiska wodne
• tereny częściej i rzadziej 

zalewane

• ryby
• minogi
• płazy
• ptaki
• małże
• ssaki (bóbr, wydra)
• owady (m.in. motyle, ważki, 

chrząszcze)
• mikroorganizmy wodne
• roślinność pionierska  

na kamieńcach
• zarośla wrześni  

na kamieńcach
• zarośla wierzbowe  

na kamieńcach
• łęgi topolowe, olszowe  

i jesionowe
• łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe
• łąki użytkowane 

ekstensywnie
• ziołorośla nadrzeczne

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel przygotowuje brystole, karty do gry i kartki z wypisanymi rolami w debacie. Może też 
zaangażować w te przygotowania uczniów.

2. Faza wprowadzająca (5 minut)

Nauczyciel podaje przykłady powiązań pomiędzy działaniami człowieka, czynnikami środowiskowymi 
i elementami przyrody. Warto tu wykorzystać temat szeroko pojętej regulacji rzek i wpływu takich 
działań na gatunki i siedliska „naturowe”. Nauczyciel zapowiada, że za chwilę rozegrają grę, w której 
trzeba będzie wskazywać takie powiązania.

3. Faza realizacyjna (20 minut)

Uczniowie tworzą z ławek na środku sali duży stół, siadają wokół niego. Na stole nauczyciel kładzie 
trzy przygotowane brystole. Nauczyciel rozdaje uczniom potasowane karty do gry. Losuje ucznia, 
który rozpocznie grę, a ten kładzie na stole, na odpowiednim brystolu pierwszą kartę. Uczeń 
ten otrzymuje przy tym swój pierwszy punkt. Następnie kolejni gracze mogą dołożyć ze swoich 
kart kolejną, kładąc na odpowiedni brystol i tłumacząc, w jaki sposób elementy, które te karty 

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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przedstawiają, są ze sobą powiązane (np. dane działanie wpływa na czynnik środowiskowy lub czynnik 
na element przyrody). Jeśli wskaże prawidłowy związek, nauczyciel przyznaje mu punkt, a uczeń 
rysuje strzałkę łączącą dwie karty i podpisuje, na czym polega ich związek. Jeśli wskazane przez 
ucznia powiązanie nie jest prawdziwe, karty pozostają na stole bez strzałek. Gdy wszystkie karty 
są już na stole, uczniowie mogą jeszcze zdobyć punkt, wskazując powiązania pomiędzy położonymi 
kartami, które do tej pory nie zostały wskazane. W jednej kolejce każdy gracz może wskazać tylko 
jeden związek pomiędzy dwiema kartami. Gra trwa do wyczerpania pomysłów uczniów. Wygrywa 
gracz, który zdobędzie najwięcej punktów.

Niektóre działania wpływają bezpośrednio na elementy przyrody, a niektóre elementy przyrody 
powiązane są ze sobą lub wpływają na stan środowiska. Wszystkie prawdziwe stwierdzenia 
są dozwolone!

4. Faza podsumowująca (20 minut)

Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy, które losują dla siebie role: władze gminy, mieszkańcy, 
rolnicy, przedsiębiorcy. Następnie nauczyciel zapowiada, że za chwilę odbędzie się dyskusja, 
w której wezmą udział przedstawiciele wskazanych grup, na temat: Kto jest odpowiedzialny za 
poszczególne zagrożenia przyrody rzek karpackich? Kto i co powinien z tym zrobić? Prosi uczniów, 
by w grupach przez 5 min naradzili się nad argumentami do takiej dyskusji. Następnie animuje 
dyskusję przedstawicieli grup, udzielając głosu kolejnym osobom i pilnując, by dyskusja nie odbiegała 
od tematu. Wybiera także sekretarza dyskusji, którego zadaniem jest notować na tablicy padające 
w dyskusji pomysły sposobów minimalizacji zagrożeń dla przyrody karpackich dolin rzecznych. 
Pod koniec nauczyciel prosi przedstawiciela z każdej grupy o najważniejszy dla jego grupy wniosek  
z dyskusji (uczniowie mogą się również przez chwilę naradzić w grupach). Na zakończenie krótko 
podsumowuje sposoby minimalizacji zagrożeń dla przyrody rzek karpackich.

Uwagi o realizacji 
Temat powyższych dwóch scenariuszy lekcji warto przeprowadzić z klasą po wcześniejszym 
zapoznaniu z innymi tematami, które proponujemy w książce, dotyczącymi poszczególnych gatunków, 
siedlisk, dynamiki dolin rzecznych, renaturyzacji rzek czy gatunków inwazyjnych. Może on stanowić 
podsumowanie dotyczące ochrony przyrody karpackich rzek.

Załącznik do lekcji
• Załącznik XII.3 – Karta pracy domowej

Praca domowa
Przeczytaj tekst o skutkach poboru żwiru i odpowiedz na pytania poniżej. Rozwiąż zadania w karcie 
zadania domowego.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY 
Załącznik XII.1   

 ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Ścieki z gospodarstw 
domowych

Ścieki przemysłowe Pobory żwiru
Przypadkowe skażenia 

środowiska

Wypadki drogowe Awarie rurociągów Rozszczelnienia 
ransformatorów Pożary

Nawozy rolnicze
Pobór wód 

powierzchniowych lub 
podziemnych

Zanieczyszczenia
dróg Odpady

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Źródła obrazków z załącznika XII.1 znajdują się na str. 168.
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Załącznik XII.2     
KARTA PRACY UCZNIA

Imię i nazwisko ......................................................................  Klasa ...................................  Data ...................................

Zadanie 1. Z każdego punku wybierz po trzy najbardziej przemawiające do Ciebie argumenty przeciwko 
szkodliwym działaniom (nie ma złych odpowiedzi).

1. Pobór żwiru
a) Wytworzone płycizny stanowią barierę utrudniającą przemieszczanie się ryb.
b) Zamulenie i mechaniczne zagęszczenie żwiru uniemożliwia rybom prądolubnym odbycie tarła, gdyż 

brakuje odpowiednich do tego miejsc.
c) Żwir jest niezbędny do życia i rozwoju wielu organizmów wodnych, które mieszkają pod kamykami lub      

tam składają swojej jaja oraz wychowuje się ich potomstwo.
d) Czas samoczynnego odnowienia się zniszczonych odcinków rzeki jest długi – od kilku miesięcy do kilku lat.
e) Pobór żwiru z rzeki pogłębia problem powodzi i suszy, a więc cierpią wszyscy okoliczni mieszkańcy. 
f) Pobieranie kruszywa z rzeki jest nielegalne i karalne.
g) Jeżdżenie pojazdami po korycie rzeki może spowodować zatrucie wody olejem, smarem lub paliwem.

2. Spuszczanie ścieków
a) Ścieki zatruwają ryby oraz inne organizmy żyjące w korycie rzeki, pijące wodę z rzeki.
b) Uzdatnianie zanieczyszczonej wody do picia jest bardzo drogie. 
c) Nie można kąpać się w zanieczyszczonych rzekach ani łowić ryb.
d) Kontrola sanitarna zidentyfikuje nielegalne źródło ścieków i nałoży na sprawcę karę finansową. 
e Zanieczyszczone rzeki mają bardzo nieprzyjemny zapach.
f) Zanieczyszczenia płyną rzekami do Bałtyku, który je gromadzi. Jeszcze chwila i kąpiele w naszym  

morzu staną się niebezpieczne, a morskie ryby, które jemy, już mają w sobie zanieczyszczenia.

3. Śmieci
a) Nad zaśmieconą rzeką jest nieprzyjemnie wypoczywać. Można się skaleczyć o puszkę lub rozbitą butelkę. 
b) Odpady zalegają na brzegach nierozłożone przez setki lat.
c) Wraz z odpadami wyrzucanymi z ogródków nad rzekę, mogą trafiać tam nasiona obcych, inwazyjnych  

gatunków, które następnie rozrastają się na brzegach rzeki i wypierają nasze rodzime rośliny.
d) Rzeka nie powoduje, że odpady znikają. Rzeka tylko roznosi je i zostawia w sąsiednich miejscowościach  

lub w morzu.
e) Niektóre domowe odpady są niebezpieczne, np. trujące, a mogą je znaleźć bawiące się nad rzeką dzieci.
f) Dzikie zwierzęta mogą zjadać odpady, np. w żołądkach wodnych ptaków znajdowane są fragmenty plastiku.
g) Każde gospodarstwo musi płacić za odbiór odpadów, dlaczego więc tracić czas na wyrzucanie ich nad  

 rzeką?
h) Czy chcecie, aby z budżetu gminy musiało być finansowane sprzątanie nad rzekami oraz ich monitoring? 

Koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy! Lepiej za te pieniądze wyremontować szkołę lub zbudować plac  
zabaw.

Zadanie 2. Odegrajcie w parach poniższe scenki. Możecie wykorzystać argumenty z zadania 1.

A.  Jedno z Was zauważyło w rzece koparkę pobierającą żwir, więc telefonuje na policję. Druga osoba z pary 
wciela się w rolę policjanta, który odbiera telefon.

B.  Jedno z Was zauważyło, że jego babcia ma rurę ściekową wystawioną nad rzekę. Próbuje przekonać 
babcię, żeby zaprzestała spuszczania ścieków do rzeki. Druga osoba gra rolę babci.

C. Poszliście na spacer nad rzekę razem z kolegą/koleżanką, który/a wyrzuca opakowanie po słodyczach  
w krzaki. W rozmowie staracie się mu/jej kulturalnie wytłumaczyć, dlaczego nie powinno się tak robić.

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Załącznik XII.3
KARTA PRACY DOMOWEJ

Przeczytaj poniższy tekst o skutkach poboru żwiru i odpowiedz na pytania poniżej.
Od drugiej wojny światowej do lat 60. XX wieku prowadzono wydobycie żwiru, kruszywa z rzek karpackich  
na skalę przemysłową, przez co unaoczniono niekorzystne skutki takiego działania, do których zaliczyły się:
• obniżenie się dna rzeki w miejscach wydobycia (na głębokość 1–4 m), 
• erozja wsteczna (obniżenie dna powyżej miejsc wydobycia)
• obniżenie się dna poniżej miejsc wydobycia 
• obniżenie się poziomu wód gruntowych w okolicy
• zmniejszenie ilości zasobów wód podziemnych w okolicy
• problemy z funkcjonowaniem brzegowych ujęć wody
• zanik wody w okolicznych studniach
• podmywanie filarów mostów i budowli regulacyjnych, a nawet zawalenie się mostu (jak nad Białką 

w Nowej Białej w lipcu 2008 r.)
• erozja boczna (obsuwanie się brzegów) w miejscu poboru żwiru, poniżej i powyżej
• wzrost częstotliwości wezbrań w eksploatowanych rzekach
• wzrost zagrożenia powodziowego poniżej miejsc wydobycia (pogłębione koryta szybciej odprowadzają 

wodę w dół cieku)
• przenoszenie zawieszonych w wodzie cząstek przez odcinki wydobycia oraz ich osadzanie się poniżej 

(np. w Wiśle)

Również współcześnie można potwierdzić niebezpieczne skutki poboru żwiru z rzek, choć skala wydobycia 
materiału skalnego z rzek jest obecnie dużo mniejsza. Na wydobycie żwiru konieczne jest pozyskanie 
specjalnego zezwolenia, które w zasadzie nie powinno być wydawane na pobór kruszywa z koryt rzek. 
Przykładowo, gdy na Białej Tarnowskiej wydobyto żwir do umocnienia brzegu w miejscowości Banica, po 
kilku latach dno obniżyło się o 1,5 m, odsłaniając lite podłoże skalne.

Zadanie 1. Na jakiej głębokości są fundamenty Twojego domu? (zapytaj rodziców)
……………………………………………………………………………………………………………
Co mogłoby się stać, gdyby poziom terenu wokół Twojego domu obniżył się o:
– 1,5 m? ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………
– 4 m? …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2. Jak można najskuteczniej zapobiegać nielegalnym poborom żwiru? Wybierz dwie najlepsze 
według Ciebie odpowiedzi:
• Odciąć dojazd do rzeki za pomocą metalowych szlabanów lub dużych głazów.
• Ustanowić straż rzeczną, która będzie regularnie patrolować teren i łapać sprawców na gorącym uczynku.
• Monitorować najdogodniejsze miejsca poboru żwiru kamerkami i karać sprawców.
• Ustawić znaki i tablice zakazu w najdogodniejszych miejscach poboru żwiru.
• dopisz własny pomysł: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………

• Jak myślisz, który z powyższych środków zapobiegawczych jest najtańszy?
 ...……………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3. Przykładowa rzeka nanosi 640 ton otoczaków i żwiru w ciągu 50 lat. Zakładając, że każde 
gospodarstwo w gminie liczącej 4 tys. domów pobrało dwie furmanki (po ok. 400 kg) żwiru z rzeki na własne 
potrzeby (np. do budowy domu), oblicz, w jakim czasie rzeka naniesie taką ilość żwiru, jaką z niej wybrano. 

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: ZAgrożEniA dLA EKosystEmu rZECZnEgo, iCh sKutKi, sposoby minimALiZACJi ZAgrożEń. 
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SCENARIUSZE LEKCJI – XIII

Temat lekcji:  Renaturyzacja rzek – przykłady realizacji (polskie, zagra-
niczne), koszty i efekty renaturyzacji.
Autorka:  Agnieszka Bednarska

Wstęp teoretyczny

Doliny rzeczne zawsze były i są nadal najdogodniejszymi miejscami do zasiedlania przez ludzi. Strach przed powodziami, 
związanymi ze stratami materialnymi, powoduje próby ujarzmiania rzek. Aż do XIX w. ingerencja człowieka w doliny 
rzeczne miała charakter fragmentaryczny. Dopiero przełom XIX i XX w. przyniósł ogromne zmiany – budowy 
zbiorników zaporowych, wykonywanie melioracji oraz regulacji i obwałowań rzek. To spowodowało i dalej powoduje 
degradację oraz zaburzenie funkcjonowania środowiska wodnego.
 Czy jednak rzeki da się całkowicie ujarzmić? Okresowe drastyczne, gwałtowne i rozległe powodzie wskazują, 
że rzek nie da się całkowicie okiełznać. Praktyka pokazała, że zbiorniki retencyjne oraz wały przeciwpowodziowe 
chronią tereny zurbanizowane w dolinie tylko przed małymi i średnimi powodziami, nie wystarczają w przypadku 
dużych powodzi. Regulacja cieków przynosiła jedynie doraźne efekty przeciwpowodziowe. Prowadziła głównie do 
zmiany naturalnych cieków w zdegradowane, jednolite, pozbawione jakichkolwiek wartości przyrodniczych kanały, 
ograniczające się do odprowadzania wody. To z kolei przyczyniało się do zubożenia ichtiofauny, flory brzegowej i świata 
zwierzęcego w obrębie cieku. Spadły także zasięg i liczebność wielu gatunków ptaków zasiedlających koryta rzeczne, 
w tym gatunków rzadkich (np. podróżniczek, sieweczka rzeczna i obrożna, rybitwa rzeczna i białoczelna, mewa siwa 
i in.), czy też skrajnie zagrożonych i wymierających (np. kulon), dla których naturalne koryta rzeczne są jedynymi lub 
głównymi lęgowiskami. Także ptaki nadrzecznych, liściastych lasów łęgowych (np. dzięcioł średni i białogrzbiety) bardzo 
odczuły redukcję powierzchni tego typu siedlisk.
 Ogałacanie brzegów rzek z drzew i krzewów nie stanowi skutecznej profilaktyki przeciwpowodziowej, lecz 
przyczynia się do przyspieszenia spływu wód i utraty stabilności brzegów, chronionych wcześniej przez korzenie drzew. 
Okazuje się, że zadrzewione cieki, z kępami drzew wewnątrz nurtu, skutecznie wyłapują powalone drzewa, gałęzie, 
zapobiegając ich przemieszczaniu do niżej położonych odcinków. Z kolei pogłębianie koryta w wyniku poboru lub 
ubytku żwiru powoduje szybszy spływ wody, a tym samym gwałtowniejsze powodzie oraz dłuższe i bardziej dotkliwe 
susze, na skutek obniżania się wód gruntowych w dnie doliny. Pogłębienie koryta znacząco zwiększa energię wód 
powodziowych, a co za tym idzie szkody nimi spowodowane, o czym świadczą podmyte mosty i obrywające się 
brzegi. Kosztowne regulacje w górskich biegach rzek doprowadziły do zmiany przebiegu koryta z wielonurtowego lub 
meandrującego na jednonurtowy, a zawężone i wyprostowane koryta uległy nawet kilkumetrowemu pogłębieniu. Rzeki, 
szukając utraconej równowagi, w trakcie kolejnych wezbrań systematycznie odzyskują wydarte im przez człowieka 
tereny. Zbiorniki zaporowe na rzekach ulegają zamuleniu, a zabudowa brzegów jest podmywana i niszczona na skutek 
obniżania się dna rzeki. Dlatego, zamiast walczyć z rzeką, powinniśmy z nią współpracować.
 Na początku lat 80. XX w., a nawet wcześniej, rzeki i potoki zaczęto traktować jako nieodłączny element 
środowiska, krajobrazu oraz jako przestrzeń życiową wielu gatunków flory czy fauny. Aby polepszyć ich stan oraz 
niejednokrotnie bezpieczeństwo powodziowe, zaczęto realizację projektów renaturyzacji. W odniesieniu do rzek 
renaturyzacja to przywrócenie rzece uprzednio uregulowanej (lub przekształconej w inny sposób) stanu zbliżonego 
do naturalnego (istniejącego przed regulacją lub występującego w naturze), poprzez poprawę warunków abiotycznych 
i stanu środowiska przyrodniczego wód.
 Z kolei rewitalizacja rzek to przywrócenie rzece jej funkcji ekologicznych, ożywienie rzeki (np. poprzez 
poprawę jakości wody nadmiernie zanieczyszczonej) bez działań technicznych przywracających występujące w naturze 
charakterystyki koryta rzeki, brzegów czy doliny. Rewitalizacja z reguły dotyczy całkowicie zniszczonych fragmentów 
cieku, pozbawionych w znacznej mierze życia biologicznego, np. wód silnie skażonych związkami toksycznymi.  
W kolejności postępowania rewitalizacja następuje jako pierwszy etap renaturyzacji. Renaturyzacja jest na ogół procesem 
długotrwałym, w skład którego wchodzą różnego rodzaju przedsięwzięcia techniczne oraz samoistne przekształcenia 
wód i związanych z nimi terenów, tzn. realizowane przez samą naturę. Przedsięwzięcia te, interdyscyplinarne i oparte 
na wnikliwym i szerokim rozpoznaniu środowiska przyrodniczego rzek, procesów hydromorfologicznych oraz 
uwarunkowań gospodarczych, prowadzić można w różnych strefach rzeki (w korycie rzeki, strefie brzegowej, na terenie 
doliny, na dopływach i w obszarze zlewni). Do głównych metod renaturyzacyjnych zaliczyć można między innymi:
• odtworzenie naturalnej różnorodności morfologicznej rzeki: zmienne szerokości i głębokości koryta, zmienne 

spadki w profilu podłużnym rzeki powodujące zmienne prędkości i przepływy, różne nachylenia i wysokości 
brzegów oraz zróżnicowane współczynniki szorstkości dna i brzegów koryta – wszystko to, oprócz walorów 
krajobrazowych, stanowi podstawę do wykształcenia bogatych biotopów wód płynących;
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• powstrzymanie ubytku żwiru w rzekach górskich (np. zablokowanie wjazdów do koryt); żwir jest niezbędnym 
elementem ekosystemu rzecznego, a jego nadmierny pobór z koryta zaburza funkcjonowanie rzeki;

• zmniejszenie mocy strumienia wód korytowych (np. zwiększenie krętości koryta) celem zmniejszenia ilości 
transportowanego rumowiska, tj. materiału stałego i rozpuszczonego transportowanego przez rzekę (np. głazy, żwiry, 
piaski, muł); w miarę pozyskiwania terenów zalewowych wykorzystywanie ich dla odtworzenia zróżnicowanego 
układu poziomego rzeki (meandrów, zakoli, starorzeczy, odnóg, wysp);

• usunięcie elementów obudowujących rzekę (beton, gabiony); w razie konieczności ewentualny materiał potrzebny 
do zabudowy powinien być dopasowany do środowiska i krajobrazu (np. narzuty z miejscowego kamienia);

• umożliwienie dostawy rumowiska do rzeki ze stref brzegowych (rozbiórka części umocnień brzegowych) lub 
dostarczenie materiału żwirowego do rzeki;

• przywrócenie wielonurtowości rzeki; ważna jest obecność odkładających się nanosów piasku, żwiru i głazów 
– przybrzeżnych lub śródkorytowych; w ten sposób kształtuje się różnorodność siedlisk rzecznych, a płycizny 
sprzyjają żerowaniu narybku;

• przywrócenie naturalnej nadbrzeżnej roślinności czy rodzimej wodnej flory i fauny, tak aby zachować ich naturalny 
lub zbliżony do naturalnego charakter; nasadzane powinny być wyłącznie gatunki miejscowe;

• usuwanie gatunków obcych (np. rdestowiec, barszcz Sosnowskiego i in.);
• usunięcie barier migracyjnych dla organizmów wodnych (tam, stopni wodnych, progów);
• przywrócenie możliwości swobodnej wędrówki ryb i innych organizmów (budowa przepławek);
• odbudowa populacji ryb gatunkami typowymi dla danego terenu;
• przywrócenie korytarza swobodnej migracji koryta – rzeka powinna mieć wystarczająco dużo miejsca 

na własne naturalne kształtowanie koryta i tworzenie meandrów, co sprzyja zachowaniu dużej różnorodności 
gatunkowej organizmów żyjących w obrębie cieku oraz zachowaniu mocy samooczyszczania;

• przywracanie siedlisk: łęgów i kamieńców;
• reintrodukcja populacji gatunków np. ryb, małży, raka szlachetnego i in.
• usuwanie punktowych źródeł zanieczyszczeń (np. dzikich niekontrolowanych podłączeń kanalizacji gospodarczej  

i przemysłowej, dzikich wysypisk śmieci).

W Europie Zachodniej, a także w Polsce, aktualnie przywraca się to, co zmieniono przez ostatnich kilkadziesiąt lat – 
rzeki są renaturyzowane, zbiorniki i progi likwidowane, a na to wszystko przeznacza się ogromne nakłady finansowe, 
rzędu kilku – bądź kilkunastu milionów złotych. Koszt renaturyzacji niewielkich rzek może sięgać nawet pół miliona 
złotych za kilometr biegu rzeki. Obok robocizny i kosztów materiałów znaczną część stanowi wykup prywatnych 
terenów przyległych do rzeki lub wypłacanie rekompensat za rezygnację z użytkowania terenów zalewowych.  
Z ekonomicznego punktu widzenia lepiej odsuwać ludzi od rzek, niż chronić ich przed wodą za pomocą wałów czy 
kosztownych prac regulacyjnych. Poza aglomeracjami, gdzie rezygnacja z uregulowań rzecznych jest niemożliwa, żadne 
inne działanie nie ma ekonomicznego sensu. Należy też pamiętać, że założonej korzyści z poprawy stanu rzeki nie da się 
wprost przełożyć na kwotę pieniężną, trudno bowiem wycenić wartości estetyczne naturalnej rzeki. Niestety o wiele 
łatwiej jest zniszczyć rzekę bezmyślnym działaniem, a o wiele trudniej przywrócić ją do poprzedniego naturalnego 
stanu. Trudno odtworzyć siedliska i związane z nimi zespoły zwierząt, które uległy zagładzie i nie występują już  
w danej okolicy.
 Kilka z największych w Europie projektów renaturyzacji rzek zrealizowano na Dunaju w Austrii.  
W Finlandii przeprowadzono renaturyzację rzeki Saajoki. O przykładach tych można przeczytać w Biuletynie nr 13 
przygotowanym w ramach projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”. Z kolei w Niemczech przeprowadzono 
projekt renaturyzacji rzeki Izary w Monachium. Rzeka Izara została uregulowana jeszcze w XIX w., ale jej zabudowa 
trwała jeszcze do lat 70. XX w. Renaturyzację Izary prowadzono na czternastokilometrowym odcinku poprzez 
usunięcie zabudowy brzegów i stworzenie warunków do rozwoju dynamiki własnej rzeki: powstały odsypiska 
żwirowe, łachy, odnogi koryta głównego oraz wody stojące, będące cennymi biotopami dla wielu gatunków fauny. 
W miejscach, gdzie pełne przekształcenie koryta nie było możliwe ze względu na istniejące stopnie wodne, mosty 
lub gęstą zabudowę, przywrócono przepustowość rzeki, budując nowoczesne przepławki dla ryb, umożliwiając ich 
wędrówkę w górę rzeki. W wyniku sukcesji wytworzyły się zbiorowiska łęgowe. Projekty renaturyzacyjne w ostatnich 
latach realizowane były także w Polsce, między innymi na kilku rzekach karpackich (Biuletyn nr 13). Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zrealizował w zlewni Białej Tarnowskiej w latach 2010–2014 projekt pn. 
„Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”. W latach 2011–2015 RZGW  
w Krakowie realizowało projekt przywrócenia drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów. Jest on 
nadal kontynuowany w ramach projektu „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce  
i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”. 
 W przypadku rzek górskich, w których wezbrania mają ogromną siłę, odzyskiwanie zbliżonego do naturalnego 
charakteru może nastąpić bardzo szybko, w ciągu paru lat (szczególnie na niezabudowanych odcinkach). Jeżeli brzegi nie 
są wybetonowane, wystarczy jedno lub dwa solidne wezbrania, żeby zainicjować ten proces. Przykładem może tu być 
rzeka Raba, na odcinkach której – w ramach projektu Tarliska Górnej Raby – renaturyzacja prowadzona była zgodnie 

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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z koncepcją korytarza swobodnej migracji rzeki – zaniechanie odbudowy lub nawet usunięcie umocnień brzegowych 
koryta w zamian za umocnienie granic obszaru swobodnej migracji rzeki (tzw. uśpione umocnienia). W zasadzie 
rzeka Raba sama sobie wyznaczyła korytarz swobodnej migracji podczas powodzi w roku 2010. Techniczne działania 
ograniczały się do zabezpieczenia osiedla, drogi czy też linii energetycznej w rejonie jednego z przysiółków poprzez 
wymianę gruntu na skalisty wzdłuż granicy obszaru swobodnej migracji rzeki z dala od jej koryta – a nie poprzez 
regulację samego koryta czy umacnianie jego brzegów. Pozostałe działania to interwencje biologiczne, polegające 
na obsadzeniu naturalnymi gatunkami drzew, usunięciu obcych gatunków roślin, uzupełnieniu składu gatunkowego 
zarośli, lasów nadbrzeżnych oraz roślin nadbrzeżnych i wodnych. W ten sposób odtworzyła się naturalna, roztokowa 
(rozpleciona na wiele nurtów) rzeka górska. W toku inwentaryzacji przyrodniczej Raby ustalono, że szerokie odcinki 
rzeki z możliwością swobodnej migracji koryta, w porównaniu z odcinkami uregulowanymi cechuje m. in.:

• więcej dorosłych i młodocianych osobników ichtiofauny;
• większa liczba taksonów makrobezkręgowców dennych;
• obecność bogatszych zespołów biegaczowatych (chrząszczy charakterystycznych dla obszarów nadrzecznych, 

dobrze przystosowanych do częstych zaburzeń w postaci zalewów, a więc takich, które są w stanie przeżyć 
w niestabilnym środowisku charakteryzującym się częstym zalewaniem łach korytowych i brzegów rzeki podczas 
wezbrań);

• większy rozwój kęp roślinności stanowiących istotny czynnik kształtowania różnorodności florystycznej korytarza 
rzeki (kępy zasiedlone zostały przez porównywalną lub większą liczbę gatunków roślin naczyniowych niż las 
nadrzeczny);

• skuteczne usunięcie inwazyjnego i niebezpiecznego dla człowieka barszczu Sosnowskiego oraz dojrzałych 
osobników topoli berlińskiej oraz znaczne zmniejszenie zasięgu występowania inwazyjnego krzewu rdestowca 
ostrokończystego.

Powyższe dane wskazują, że umożliwienie rzece swobodnego kształtowania koryta w obrębie korytarza swobodnej 
migracji rzeki już po stosunkowo krótkim, kilkuletnim okresie powoduje poprawę stanu ekologicznego rzeki 
umożliwiającą spełnienie środowiskowego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W latach 2012–2016 prowadzono 
nasadzenia takich gatunków jak m.in. olsza szara, olsza czarna, września pobrzeżna. Dużej części nasadzeń dokonano 
w miejscach usuwania rdestowca, który jest gatunkiem obcym, silnie inwazyjnym i wymaga aktywnego zwalczania.
 Przytoczony przykład renaturyzacji Raby świadczy o tym, że powódź nie musi być utożsamiana z katastrofą. 
Drastyczna powódź może stwarzać warunki do rozwoju naturalnych zjawisk zachodzących w przyrodzie. Może być 
okazją do zachowania różnorodności siedliskowej i gatunkowej w korytach rzecznych w Polsce, przynajmniej w dolinach 
podgórskich.
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• podaje podstawowe cechy rzek uregulowanych i naturalnych –„dzikich”
• definiuje pojęcie renaturyzacji
• potrafi wskazać cele renaturyzacji i określić pożądane efekty przyrodnicze
• zna zagrożenia wynikające z regulacji cieków wodnych 

UMIEJĘTNOŚCI

• dostrzega potrzebę działań na rzecz poprawy stanu otaczającego go środowiska
• doskonali umiejętność współpracy w zespole, prezentowania i uzasadniania 

własnych opinii
• potrafi ocenić przyczyny oraz stopień utraty naturalności i degradacji 

ekosystemu rzecznego

POSTAWY

• dostrzega wielostronne wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka
• ma poczucie odpowiedzialności za środowisko
• przejawia zainteresowanie światem, jego różnorodnością oraz ochroną 

krajobrazu i przyrody

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

I.  Wiedza: pkt 1, 5. 
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 7. 
III. Kształtowanie postaw – 
wychowanie: pkt 2, 5, 7. 

VII.  Środowisko antropogeniczne 
i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:  
pkt 3), 4), 6). 

Zakres treści
A. Porównanie naturalnych oraz przekształconych koryt i dolin rzecznych.
B. Zrozumienie potrzeby i poznanie metod renaturyzacji rzek.
C. Poznanie kosztów związanych z przywracaniem rzek do stanu naturalnego.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Metody dydaktyczne: objaśnienie lub wyjaśnienie, dyskusja dydaktyczna – burza mózgów

Środki dydaktyczne 
• ołówki lub długopisy 
• zdjęcia obrazujące koryto i dolinę rzeki w stanie naturalnym (np. Fot. 1) oraz uregulowanej (np. Fot. 2) 
• opcjonalnie zdjęcia gatunków zwierząt i roślin związanych z ekosystemem rzecznym (np. wydra, 

bóbr, ptaki lasów łęgowych, chrząszcze z rodziny biegaczowatych) 
• karty pracy (Załącznik XIII.1 i Załącznik XIII.2)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Przygotowanie środków dydaktycznych.
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2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel rozpoczyna od zapoznania uczniów z tematyką zajęć i dzieli uczniów na dwie grupy. 
Jednej z grup daje zdjęcie ilustrujące koryto i dolinę rzeki w stanie dzikim, drugiej grupie przekazuje 
zdjęcie obrazujące koryto i dolinę rzeki silnie uregulowanej (zob. przykładowe zdjęcia: Fot. 1 i 2). 
Każda grupa dostaje także zestaw takich samych małych karteczek, na których wypisane są cechy 
rzek uregulowanych i naturalnych (Załącznik XIII.1). Spośród tych cech uczniowie mają wybrać 
najlepiej pasujące do danego typu rzeki i następnie przymocować za pomocą magnesów wybrane 
karteczki na tablicy, pod wywieszonymi na niej zdjęciami rzek.

3. Faza realizacyjna (30 minut)

 3.1. Nauczyciel prowadzi z uczniami dyskusję i wprowadza ewentualne poprawki. Pyta 
uczniów, która rzeka im się bardziej podoba i dlaczego oraz czy znają przykłady silnie uregulowanych 
lub naturalnych rzek ze swojej najbliższej okolicy. Stara się przy tym, by uczniowie wymienili lub 
sam wymienia zalety rzeki nieuregulowanej w stosunku do uregulowanej, np. zapewnia większą 
bioróżnorodność (jest lepszym, ponieważ bardziej urozmaiconym siedliskiem dla różnych gatunków 
roślin i zwierząt); stanowi lepszy korytarz ekologiczny umożliwiający wędrówkę zwierząt (zarówno 
wodnych, jak i lądowych); jest lepsza z punktu widzenia turystyki i rekreacji; jest atrakcyjniejsza 
krajobrazowo (po prostu ładniejsza); jest lepsza z punktu widzenia przeciwpowodziowego (woda 
wolniej spływa i ma się gdzie rozlać); jest lepsza z punktu widzenia przeciwdziałania suszy (woda wolniej 
spływa, a zatem jest dłużej zatrzymywana w środowisku); ma większą zdolność samooczyszczania itp.
 3.2. Nauczyciel wprowadza pojęcie renaturyzacji i rozdaje uczniom arkusze z listą zabiegów 
i czynności, spośród których uczniowie mają wskazać takie, które umożliwiają przywrócenie rzeki 
uregulowanej do stanu naturalnego (Załącznik XIII.2). Nauczyciel czyta kolejno każdą pozycję z listy, 
pytając przy tym kolejnych uczniów, czy zakwalifikowali ją jako przykład renaturyzacji. Uczniowie 
zaznaczają prawidłową odpowiedź na swojej liście (tj. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30).
 3.3. Nauczyciel informuje uczniów o wysokich kosztach renaturyzacji rzek i przedstawia 
łatwą do zrealizowania na terenach to umożliwiających i tanią w porównaniu do innych zabiegów 
koncepcję korytarza swobodnej migracji rzeki. Polega ona na tym, iż rzeka po gwałtownej powodzi 
jest pozostawiona sama sobie – kształtuje sama swój bieg i stopniowo powraca do stanu naturalnego 
bez ingerencji człowieka. Dzięki naturalnym procesom zachodzącym w przyrodzie dochodzi do 
odbudowy różnorodności siedliskowej i gatunkowej w korytach rzecznych, przynajmniej w dolinach 
podgórskich. Oczywiście taka koncepcja byłaby trudna do zrealizowania w rzekach nizinnych, gdzie 
erozja brzegów jest zbyt powolna i długotrwała, zatem tam potrzebna jest ingerencja człowieka, 
który musi pomóc rzece wrócić do jej stanu naturalnego.

4. Faza podsumowująca (5 minut)

Nauczyciel podsumowuje lekcję, pokazując uczniom różne zdjęcia obrazujące różne rzeki i różne 
gatunki zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem rzecznym. Prosi uczniów o wskazanie, z jaką 
rzeką kojarzy im się konkretne zdjęcie: naturalną czy uregulowaną. W ten sposób nauczyciel 
propaguje walory przyrodnicze naturalnych rzek oraz ich dolin, podkreślając ich rolę jako jednych 
z najlepszych korytarzy ekologicznych.

Uwagi o realizacji
W trakcie zajęć nauczyciel wyjaśnia wszystkie nieznane lub niezrozumiałe dla uczniów pojęcia. 
Przykładowo, tłumaczy różnicę między obcymi dla polskiej fauny gatunkami roślin, a naturalnie 
występującymi. Wskazuje na fakt, że obce gatunki szybko rozprzestrzeniają się w środowisku 
i konkurują z naszymi krajowymi gatunkami roślin (czyli są inwazyjne). Lekcję tę można również 
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przeprowadzić po realizacji lekcji omawiającej gatunki obce i inwazyjne (zob. Scenariusze lekcji – VII. 
Temat: Gatunki obce oraz inwazyjne). 

Załączniki do lekcji
• Załącznik XIII.1 – Lista cech koryta i doliny rzeki naturalnej oraz uregulowanej
• Załącznik XIII.2 – Lista zabiegów i czynności, spośród których uczniowie mają wskazać takie, 

które umożliwiają przywrócenie rzeki uregulowanej do stanu naturalnego
• Zdjęcie obrazujące rzekę w stanie dzikim (Fot. 1)
• Zdjęcie obrazujące rzekę silnie przekształconą (Fot. 2)

Praca domowa
Narysuj rzekę naturalną (dziką) oraz rzekę uregulowaną (sztuczną). Sporządź listę cech 
charakteryzujących rzekę naturalną oraz uregulowaną, które zapamiętałeś z lekcji.

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA VIII – BIOLOGIA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• podaje przykłady cech rzek uregulowanych i naturalnych –„dzikich”
• potrafi wskazać cele renaturyzacji i określić pożądane efekty przyrodnicze
• zna zagrożenia wynikające z regulacji cieków wodnych oraz rozumie potrzebę 

ich renaturyzacji i związanych z nią kosztów
• opanował podstawowe pojęcia związane z renaturyzacją rzek i potrafi 

wymienić ekosystemy o dużych zdolnościach retencyjnych (zna znaczenie 
torfowisk, lasów łęgowych oraz rozlewisk w zapobieganiu szkodom 
powodziowym)

• zna zasady racjonalnej gospodarki przestrzennej – przyjazne naturze 
kształtowanie rzek i potoków

• potrafi podać metody renaturyzacji i przykłady z kraju i zagranicy

UMIEJĘTNOŚCI

• dostrzega potrzebę działań na rzecz poprawy stanu otaczającego go środowiska
• doskonali umiejętność współpracy w zespole, prezentowania i uzasadniania 

własnych opinii
• potrafi ocenić przyczyny i stopień utraty naturalności i degradacji ekosystemu 

rzecznego

POSTAWY

• dostrzega wielostronne wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka
• ma poczucie odpowiedzialności za środowisko
• przejawia zainteresowanie światem, jego różnorodnością oraz ochroną 

krajobrazu i przyrody

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA
 – WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności biolo-
gicznej oraz podstawowych zjawisk 
i procesów biologicznych: pkt 2), 3).
IV. Rozumowanie i zastosowanie  
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów biologicznych: pkt 1).
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 3). 

VII. Ekologia i ochrona środowiska:  
pkt 1), 9).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 3), 4).
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Zakres treści
A. Porównanie naturalnych i przekształconych koryt i dolin rzecznych.
B. Zrozumienie potrzeby i poznanie metod renaturyzacji rzek.
C. Poznanie kosztów związanych z przywracaniem rzek do stanu naturalnego.
D. Poznanie przykładów rzek, które z sukcesem przywrócono do stanu naturalnego.

Czas trwania: 45 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa, grupowa oraz indywidualna

Metody dydaktyczne: objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, dyskusja dydaktyczna – burza 
mózgów

Środki dydaktyczne 
• bloczek małych karteczek 
• ołówki lub długopisy 
• zdjęcia obrazujące koryto rzeki w stanie naturalnym i koryto rzeki uregulowanej (zob. Fot. 1 

i Fot. 2) 
• opcjonalnie karta pracy (Załącznik XIII.3)

Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Przygotowanie środków dydaktycznych.

2. Faza wprowadzająca (10 minut)

Nauczyciel rozpoczyna lekcję od zapoznania uczniów z tematyką zajęć, informując ich, skąd się wzięła 
potrzeba regulacji rzek i czy rzekę da się całkowicie ujarzmić. Następnie dzieli uczniów na dwie 
grupy; jednej z grup przekazuje zdjęcie rzeki w stanie dzikim, drugiej – rzeki silnie przekształconej. 
Nauczyciel prosi uczniów o zdefiniowanie cech charakterystycznych dla danej rzeki i zapisanie 
każdej cechy na osobnej karteczce. Następnie prosi jedną osobę z każdej grupy o przyklejenie 
karteczek pod wywieszonymi na tablicy zdjęciami ilustrującymi oba typy rzeki (np. Fot. 1 i Fot. 2).

3. Faza realizacyjna (30 minut)

 3.1. Nauczyciel prowadzi z uczniami dyskusję w formie „burzy mózgów”, uzupełniając 
na tablicy brakujące cechy rzek. Stara się przy tym uporządkować wiedzę uczniów o rzekach 
i nakierowywać ich pomysły tak, aby na liście cech obu typów rzek znalazły się oczekiwane cechy – 
niech np. będą to odpowiedzi na pytania typu:
• Czy rzeka uregulowana i dzika płyną tak samo? (nauczyciel wprowadza lub przypomina pojęcie: 

koryto rzeki, nurt, terasa zalewowa, meander, starorzecze, dopływ, zlewnia, łachy żwirowe 
w górskich rzekach)

• W dolinach którego typu rzek uczniowie spodziewają się znaleźć więcej torfowisk, zarośli 
i lasów łęgowych? (nauczyciel przypomina terminy: lasy łęgowe, retencja)

• W jaki sposób naturalność rzek może zostać zniszczona? (nadmierny pobór wody, wydobycie 
żwiru, przegradzanie rzek zaporami, regulację brzegów, wycinanie drzew i krzewów nadrzecznych, 
niszczenie naturalnej retencji zlewni, w tym lasów, zaśmiecanie itp.)
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• Jak wygląda powódź w każdej z dolin: naturalnej i uregulowanej (np. dlaczego w naturalnej 
dolinie woda spływała wolniej)?

• W którym typie rzeki jest większa bioróżnorodność i mozaikowatość siedlisk? (nauczyciel 
zaznacza przy tym, że czynnikiem, który utrzymuje dużą bioróżnorodność i mozaikowatość 
siedlisk w rzekach dzikich, są dynamicznie zmieniające się warunki, wywoływane przez okresowe 
powodzie)

 3.2. Nauczyciel opowiada uczniom o tym, że istniejącą naturalność rzeki można obniżać, 
zachowywać lub podwyższać. Prosi uczniów o zdefiniowanie lub sam definiuje pojęcie renaturyzacji, 
a następnie ponownie prowadzi z uczniami „burzę mózgów” (10 minut) i prosi, by wymienili 
działania mające na celu przywrócenie rzece jej stanu naturalnego lub bliskiego naturze (zob. Wstęp 
teoretyczny).

Opcjonalnie tę część lekcji można przeprowadzić, wykorzystując kartę pracy (Załącznik 
XIII.3) do pracy indywidualnej. Uczniowie dostają arkusz z różnego typu działaniami z zakresu 
regulacji i renaturyzacji rzek. Mają wybrać tylko działania dotyczące renaturyzacji i przypisać 
je do odpowiedniej grupy: działania dotyczące (A) koryta, (B) strefy brzegowej, (C) terenu 
zalewowego, (D) dopływów i obszaru zlewni. Uczniowie wskazuj również co najmniej pięć 
szkodliwych dla rzeki działań (tj.1, 3, 6, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31).

 3.3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom i pokazuje na przykładach koncepcję korytarza swobodnej 
migracji rzeki, która zakłada, że koryto i terasa zalewowa są kształtowane siłami natury rzeki, 
a chronione przed erozją są tylko wartościowe antropogeniczne tereny znajdujące się poza terasą 
zalewową. Informuje uczniów, że taka bierna renaturyzacja jest możliwa do realizacji w rzekach 
górskich, o dużej energii, gdzie powodzie prowadzą do silnej erozji brzegów, ale już nie w rzekach 
nizinnych, gdzie np. erozja brzegów trwałaby dziesiątki lat – odtworzenie zakoli rzek byłoby zbyt 
długotrwałe, wobec czego meandry trzeba wykopać. 
 3.4. Nauczyciel wspomina o kosztach renaturyzacji, które w przypadku nawet niewielkich 
rzek mogą sięgać nawet pół miliona złotych za kilometr biegu rzeki. Obok robocizny i kosztów 
materiałów znaczną część stanowi wykup prywatnych terenów przyległych do rzeki lub 
wypłacane rekompensaty za rezygnację z użytkowania terenów zalewowych. Nauczyciel zaznacza, 
że z ekonomicznego punktu widzenia lepiej odsuwać ludzi od rzek, niż chronić ich przed wodą 
za pomocą wałów czy kosztownych prac regulacyjnych. Opcjonalnie uczniowie mogą dokonać 
kalkulacji kosztów renaturyzacji rzeki płynącej w ich miejscowości lub okolicy.
 3.5. Nauczyciel opowiada uczniom, że do pionierów rewitalizacji rzek należą Holandia, 
Wielka Brytania oraz Niemcy, gdzie już dawno dostrzeżono szerokie korzyści społeczne z rzek 
o naturalnym charakterze. Prezentuje slajdy przedstawiające dwa projekty rewitalizacyjne – jeden 
zagraniczny, drugi z Polski, w tym najlepiej jeden ilustrujący koncepcję korytarza swobodnej migracji 
koryta rzeki (zob. przykłady oraz odniesienia podane we Wstępie teoretycznym).

4. Faza podsumowująca (5 minut)

Nauczyciel podsumowuje lekcję, odnosząc się do zdjęć z początku lekcji (Fot. 1 i Fot. 2), do których 
dodaje kolejne zdjęcie ilustrujące rzekę płynącą przez las z umocnionymi brzegami (Fot. 3) jako 
przykład błędnie rozumianej renaturyzacji – umocnienia brzegowe chronią de facto las łęgowy 
przed zalaniem. Następnie nauczyciel zadaje pracę domową. 
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Uwagi o realizacji
W trakcie prowadzenia zajęć nauczyciel upewnia się czy wszystkie pojęcia są zrozumiałe dla 
uczniów (polder, terasa zalewowa, zlewnia itp.), wyjaśniając słownie lub na przykładach (slajdach) 
trudne pojęcia.
 Jeśli lekcję realizowano bez wykorzystania karty pracy (Załącznik XIII.3), można zlecić 
uzupełnienie jej w ramach pracy domowej. Jeśli Załącznik XIII.3 został wykorzystany, zadaniem 
domowym może być krzyżówka (Załącznik XIII.4).
 Krzyżówka – odpowiedzi: 1 – polder, 2 – meander, 3 – nurt, 4 – erozja, 5 – koryto, 6 – 
rumowisko, 7 – starorzecze, 8 – przepływ, 9 – dorzecze, 10 – zapora, 11 – ichtiofauna, 12 – retencja, 
13 – zlewnia. Hasło: renaturyzacja. 

Załączniki do lekcji
• Zdjęcie obrazujące rzekę w stanie dzikim (Fot. 1)
• Zdjęcie obrazujące rzekę silnie przekształconą (Fot. 2)
• Zdjęcie obrazujące przykład błędnie rozumianej renaturyzacji rzeki (Fot. 3)
• Załącznik XIII.3 – Lista zabiegów i czynności związanych z regulacją i renaturyzacją rzek wraz 

z opisem zadania do wykonania przez uczniów
• Załącznik XIII.4 – Krzyżówka

Praca domowa
Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło. Napisz definicję odgadniętego pojęcia. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZY

Załącznik XIII.1   

LISTA CECH KORYTA I DOLINY RZEKI NATURALNEJ 
ORAZ UREGULOWANEJ

Zadanie. Poniżej przedstawiono wybrane cechy koryt i dolin rzek uregulowanych i rzek naturalnych, 
które należy wyciąć i rozdać uczniom, najlepiej wraz ze zdjęciem ilustrującym koryto i dolinę rzeki 
uregulowanej lub rzeki nieuregulowanej. Uczniowie z danej grupy mają za zadanie wybrać tylko te 
cechy, które najlepiej charakteryzują przydzieloną im rzekę.

A
koryto rzeki jest wyprostowane 
i nie tworzy zakoli ani meandrów

B 
strome brzegi, jednakowej wysokości 

i o tym samym kształcie

J
 liczne kępy krzewów 

i lasy łęgowe na brzegu
K

wybetonowane koryto rzeki 
lub jej brzegi

F
wzdłuż rzeki brak miejsc, w których 

zbierałaby się woda stojąca (brak 
starorzeczy, torfowisk, bagien)

K
koryto rzeki i jej brzegi, zbudowane 

z kamieni, żwiru, piasku

E
wały przeciwpowodziowe 

blisko koryta rzeki

C
rzeka płynąca w jednym 

wąskim korycie

L
liczne łachy i wyspy 

w korycie rzeki
H

obecność obcych gatunków roślin 
w siedliskach
 nadbrzeżnych

M
wzdłuż koryta rzeki zbiorniki 

zaporowe, tamy
 i progi wodne

G
mała atrakcyjność krajobrazowa 

i rekreacyjna rzeki

I
dno koryta rzeki wąskie 

i głęboko wcięte

E
wały przeciwpowodziowe oddalone 

od koryta rzeki

N
zmienna szerokość i głębokość

koryta powoduje, że w 
różnych miejscach woda płynie

z różną prędkością
L

brak łach i wysp 
w korycie rzeki

C
rzeka płynąca wieloma korytami 

o różnej szerokości

F
wzdłuż rzeki liczne miejsca,

w których zbiera się woda stojąca 
(starorzecza, torfowiska, bagna)

D
niewielka różnorodność gatunków

zwierząt (mało ryb i innych
gatunków zwierząt)

A 
płynąc rzeka tworzy liczne meandry

i zakola

O
niewiele gatunków roślin wodnych

i rosnących na brzegu

M
wzdłuż koryta rzeki brak zbiorników 

zaporowych, tam 
i progów wodnych

B
brzegi naturalne o różnej wysokości 

i zmiennym kształcie

G
duża atrakcyjność krajobrazowa 

i rekreacyjna rzeki

N
jednolita szerokość i głębokość 

koryta powoduje, że woda
w różnych miejscach płynie 

z tą samą prędkością

O
wiele różnych gatunków roślin wod-

nych i rosnących na brzegu

H
naturalna nadbrzeżna roślinność, bez 

obcych gatunków roślin

I
dno koryta rzeki płytkie 

i szerokie

J
nieliczne kępy krzewów 

i wycięte lasy łęgowe na brzegu

D
duża różnorodność gatunków 

zwierząt (wiele różnych ryb, płazów, 
gadów, ptaków, ssaków, owadów 

i bezkręgowców wodnych)
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Załącznik XIII.2

Lista zabiegów i czynności, spośród których uczniowie mają wskazać 
takie, które umożliwiają przywrócenie rzeki uregulowanej 

do stanu naturalnego, czyli jej renaturyzację.

1. Prostowanie i skracanie rzeki.
2. Gromadzenie wody w obszarach zalewowych, wzdłuż rzeki.
3. Odtwarzanie (nasadzanie) naturalnych lasów łęgowych w dolinie rzeki.
4. Budowa tam i elektrowni wodnych.
5. Wykonanie brzegów o różnym nachyleniu i wysokości.
6. Przywracanie obszarów zalewowych wokół rzeki w celu odtworzenia bagien, podmokłych łąk, 

torfowisk.
7. Wycinka zadrzewień wzdłuż rzeki.
8. Odcinanie meandrów, by szybciej odprowadzić wodę.
9. Budowanie progów wodnych z naturalnych materiałów (drewno, kamień).
10. Odtworzenie zmiennej szerokości i głębokości koryta.
11. Usuwanie obcych gatunków roślin z lasów łęgowych.
12. Wprowadzanie obcych gatunków ryb, które nigdy nie występowały w rzece, w celu poprawy 

atrakcyjności rzeki dla wędkarzy.
13. Uzupełnianie materiału żwirowego w rzece górskiej.
14. Przybliżenie zabudowań ludzkich do rzeki.
15. Budowanie dróg umożliwiających wjazd do rzeki, by umożliwić jej wykorzystanie do celów 

rekreacyjnych.
16. Pogłębianie i poszerzanie koryta rzeki.
17. Zwiększenie krętości koryta rzecznego. 
18. Umacnianie brzegów (kamieniem lub betonem).
19. Odtworzenie miejsc rozrodu ryb (tzw. tarlisk).
20. Umacnianie dna rzeki (kamieniami lub betonem).
21. Usuwanie miejsc będących źródłami zanieczyszczeń wody rzecznej.
22. Nasadzanie obcych gatunków roślin, by uatrakcyjnić walory krajobrazowe i estetyczne rzeki.
23. Pobór kruszywa z koryta rzeki.
24. Połączenie rzeki z terenami zalewowymi.
25. Budowa dużych zbiorników retencyjnych.
26. Zwiększenie terenów użytkowanych rolniczo w dolinie rzeki.
27. Budowa przepławek – konstrukcji ułatwiających naturalną migrację ryb przez tamy i stopnie 

wodne.
28. Odsuwanie zabudowań ludzkich od koryta rzeki.
29. Przywrócenie możliwości swobodnej wędrówki ryb oraz innych organizmów wodnych, poprzez 

usuwanie tam i progów wodnych.
30. Podniesienie świadomości społecznej (edukacja ekologiczna).



186

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”

LeKCJa: rEnAturyZACJA rZEK – prZyKłAdy rEALiZACJi (poLsKiE, ZAgrAniCZnE), KosZty i EfEKty rEnAturyZACJi.

Załącznik XIII.3

Lista zabiegów i czynności związanych z regulacją i renaturyzacją rzek 
wraz z opisem zadania do wykonania przez ucznia.

Zadanie
Wśród podanych poniżej działań i zabiegów wskaż takie, które dotyczą renaturyzacji rzek.  Wybierz 
po dwa zabiegi renaturyzacyjne należące do poniższych grup:
• działania renaturyzacyjne dotyczące koryta rzeki
• działania renaturyzacyjne dotyczące strefy brzegowej
• działania renaturyzacyjne dotyczące terenu zalewowego
• działania renaturyzacyjne dotyczące dopływów i obszaru zlewni
• działania szkodliwe dla rzeki (odszukaj co najmniej 5 niedopuszczanych działań na rzece)

 Lista zabiegów i czynności
1. Prostowanie i skracanie rzeki.
2. Zabiegi polegające na usuwaniu gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem lasów łęgowych w celu 

utworzenia naturalnych łęgów zgodnych z nadrzecznym siedliskiem (które też będą bardziej odporne 
na wpływ czynników zewnętrznych, np. zanieczyszczenia wody).

3. Budowa dużych zbiorników retencyjnych i tam na rzece.
4. Połączenie starorzeczy oraz innych wód dolinowych z korytem głównym rzeki.
5. Wykonanie brzegów rzeki o różnym nachyleniu i wysokości.
6. Wylesienie terenów wokół rzeki.
7. Budowa polderów gromadzących wodę wokół terenów z cennymi ekosystemami wymagającymi 

okresowych nawodnień, jak lasy łęgowe, olsy, podmokłe łąki, torfowiska.
8. Umacnianie brzegów. 
9. Budowa progów wodnych z naturalnych materiałów (drewno, kamień).

10. Dostarczenie materiału żwirowego do rzeki, w celu uzupełnienia braków.
11. Usuwanie obcych gatunków roślin z lasów łęgowych.
12. Pobór kruszywa w dolinie lub korycie rzeki.
13. Odtworzenie tarlisk (miejsc rozrodu) ryb.
14. Odbudowa lasów łęgowych i torfowisk.
15. Poprawa jakości wody i jej ochrona przed zanieczyszczeniem.
16. Odtworzenie zmiennej szerokości i głębokości koryta rzecznego.
17. Budowa elektrowni wodnych na rzekach.
18. Wycinanie lasów oraz dużych kęp w dolinie rzek.
19. Budowanie dróg umożliwiających wjazd do rzeki, by umożliwić jej wykorzystanie do celów rekreacyjnych.
20. Pogłębianie i poszerzanie koryta rzeki.
21. Odcinanie meandrów, by móc szybciej odprowadzić wodę.
22. Zwiększenie krętości koryta.
23. Wprowadzanie obcych gatunków ryb, które nigdy nie występowały w rzece, w celu poprawy atrakcyjności 

rzeki dla wędkarzy.
24. Umacnianie dna.
25. Usuwanie punktowych źródeł zanieczyszczeń.
26. Wprowadzanie obcych gatunków do nasadzeń nadbrzeżnej roślinności, by uatrakcyjnić walory 

krajobrazowe i estetyczne rzeki.
27. Połączenie rzeki z terenami zalewowymi.
28. Zachowanie korytarzy ekologicznych dla zwierząt lądowych migrujących wzdłuż rzeki.
29. Zwiększenie terenów użytkowanych rolniczo w dolinie rzeki.
30. Budowa przepławek dla ryb.
31. Prowadzenie nasadzeń jakichkolwiek roślin w celu szybkiej odbudowy szaty roślinnej.
32. Przywrócenie możliwości swobodnej wędrówki ryb oraz innych organizmów wodnych.
33. Podniesienie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna.
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Załącznik XIII.4    

KRZYŻÓWKA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Obszar, który może być zalewany w czasie wezbrań, dzięki czemu zmniejszy się wysokość fali powodziowej.
2. Fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk, inaczej zakole.
3. Struga wody płynąca najszybciej.
4. Proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę.
5. Zagłębienie w dolinie rzecznej, zajęte przez stale lub okresowo płynącą wodę, kształtowane na skutek 
stawianego jej oporu.
6. Materiał stały i rozpuszczony, transportowany przez rzekę.
7. Fragment dawnego koryta rzecznego, początkowo wypełniony wodą, a na skutek zasypywania i zamulania 
przekształcany w płytkie, podmokłe zaklęśnięcie w równinie nadrzecznej.
8. Ilość wody przepływającej przez dany przekrój rzeki w jednostce czasu.
9. Obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki.
10. Budowla służąca do spiętrzania wody.
11. Gatunki ryb zamieszkujące określony ciek wodny, zbiornik lub obszar w jednym okresie.
12. Możliwość czasowego zatrzymania wody w dorzeczu (zlewni).
13. Obszar, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki lub jej fragmentu.

HASŁO:.....................................................................................................................................................
Napisz definicję odgadniętego pojęcia
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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                       FOTOGRAFIE  

Fot. 3. Błędnie rozumiana renaturyzacja (Bartłomiej Wyżga).

Fot. 2. Rzeka uregulowana (Bartłomiej Wyżga).

Fot. 1. Rzeka naturalna (Bartłomiej Wyżga).
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SCENARIUSZE LEKCJI – XIV 

Temat lekcji:  Elektrownie wodne jako przykład alternatywnych źródeł 
energii.
Autorka:  Joanna D.  Wójcik

Wstęp teoretyczny 

Wezbrania wód rzecznych wynikające z intensywnych opadów oraz będąca ich konsekwencją powódź są całkowicie 
naturalnym zjawiskiem w przyrodzie. W Polsce obserwuje się powodzie wiosenne, będące skutkiem topnienia śniegu, 
oraz letnie, pojawiające się w efekcie maksymalnych opadów przypadających na lipiec. Powódź jako taka nie stanowi 
zagrożenia dla naturalnej rzeki, przystosowanej do radzenia sobie z wezbraniami. Meandrujące koryta porośnięte 
roślinnością łęgową i mokradłami, które działają jak gąbka pochłaniająca nadmiar wody, spowalniają falę powodziową, 
która rozlewa się co najwyżej po dolinie zalewowej rzeki. Ponadto szuwary i drzewa stanowią naturalną ochronę 
przed erozją brzegów, osłabiając niszczącą siłę nurtu oraz pełnią nieodzowną rolę w oczyszczaniu wody. Naturalna 
rzeka podnosi też poziom zwierciadła wód gruntowych, które mogą zarówno zasilać rzekę, jak i odbierać od niej 
wodę w czasie wezbrań. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy człowiek wkracza ze swoją gospodarką, uprawami czy 
zabudową na naturalne tereny zalewowe rzek. Kwestia powodzi jest kłopotliwa jedynie z punktu widzenia ludzi, nie 
jest zaś problemem dla gatunków zasiedlających rzekę i teren zalewowy. Przystosowały się one w drodze ewolucji do 
zmian poziomu wody.
 Niestety rzeki są postrzegane przez ludzi jedynie jako kanały mające za zadanie odprowadzić nadmiar 
wody z obszaru zlewni. Nie dostrzegamy roli naturalnej rzeki w nawadnianiu okolicznych terenów, nawożeniu ziemi, 
oczyszczaniu wód czy ograniczaniu fali powodziowej. Ludzie, budując swoje domy nad brzegami rzek, z czasem zaczynają 
ingerować w ich koryto, aby zabezpieczyć swoje wsie, miasta czy pola uprawne przed konsekwencją regularnych 
wylewów. Zaczyna się przebudowa rzek, kanalizacja ich biegu, zamykanie w okowach wałów przeciwpowodziowych 
czy budowa zbiorników zaporowych mających służyć jako odbiorniki fali powodziowej. Przebudowa rzek, mimo że 
z pozoru w pełni uzasadniona, z czasem po wielu latach okazuje się mieć fatalne skutki, stając się źródłem jeszcze 
większych problemów.
 Argumentem wspierającym budowę wielkich zbiorników zaporowych jest dodatkowo wizja stworzenia 
możliwości produkcji energii elektrycznej, dzięki połączeniu ochrony przeciwpowodziowej z budową elektrowni 
wodnej na zaporze. Dla każdego z nas oczywiste są korzyści z budowy elektrowni wodnych i samych zbiorników 
zaporowych. Są nimi nie tylko pozyskany dzięki energii rzeki prąd, ale też możliwość stworzenia zapasu wody słodkiej 
niezbędnej do picia, produkcji rolnej czy przemysłowej. Argumentem za są również takie korzyści jak rozwój turystyki 
na brzegach zbiornika, a przez to wzrost dochodów lokalnych społeczności. Energetyka wodna nie przyczynia się 
też do zmian klimatycznych, gdyż nie generuje zanieczyszczenia powietrza. O ile o zaletach zbiorników zaporowych 
powszechnie się mówi, o tyle o problemach, jakie wiążą się z ich powstaniem i eksploatacją, mówi się o wiele bardziej 
niechętnie. A tych problemów, jest o wiele więcej niż korzyści.
 Najbardziej oczywisty jest fakt, że przegradzając rzekę, zatrzymuje się nie tylko wodę, ale też materiał niesiony 
przez rzekę (żwir, muł, martwą roślinność), które gromadząc się w zbiorniku, stopniowo go wypłycają, zmniejszając jego 
zdolności do przechwytywania fali powodziowej. Tama zatrzymuje osady, które nie docierają do koryta rzeki poniżej 
zapory, gdzie są niezbędne do funkcjonowania różnych gatunków zwierząt, wodnych bezkręgowców, ryb lub ptaków. 
Bez nanoszenia nowego materiału żwirowego, w połączeniu z wypłukiwaniem starych osadów żwiru, koryto rzeki 
zaczyna się pogłębiać poniżej tamy. W efekcie obniża się ono poniżej lustra wód podziemnych i zaczyna ściągać wodę 
gruntową, odwadniając przyległe tereny, co w oczywisty sposób odbija się na lokalnym rolnictwie (obniżeniu wielkości 
plonów i degradacji gleby). Taka rzeka działa wtedy jak rynna drenażowa. Efekt ten pogłębiony jest przez regulację 
rzeki, jej wyprostowanie i wykarczowanie roślinności na brzegu koryta. Na dodatek w wyprostowanym i nierzadko 
wybetonowanym korycie woda powodziowa przyspiesza gwałtownie i z niszczycielską siłą uderza w miejscowości 
zlokalizowane daleko poniżej zapory.
 Gromadzące się w zbiorniku zaporowym osady z czasem zaczynają się rozkładać,  powodując powstanie 
beztlenowych stref wody uniemożliwiających życie organizmom tlenowym. Osady mogą też powodować tak duży 
nacisk na konstrukcję tamy, że musi być ona wyburzona, ze względu na ryzyko zawalenia się. Woda pozbawiona materiału 
kamiennego ma o wiele większą siłę niszczącą, wzmagając erozję dna rzeki poniżej zapory, co grozić może katastrofą 
budowlaną. W naturalnej rzece niosącej żwir siła wody wytracana jest na pokonanie siły tarcia. W wyprostowanym lub 
wybetonowanym korycie siła tarcia jest mniejsza, przez co woda nie wytraca swojej energii. Niestety hydrotechniczna 
ingerencja człowieka w rzekę zaburza jej naturalną równowagę sił, wywołując strumień zdarzeń wymagający coraz 
większych interwencji budowlanych zarówno w samej rzece, jak i w zaporze.



190

 Wiele katastrofalnych zdarzeń, które miały miejsce w związku z ingerencją w naturalne funkcjonowanie 
rzek, miało swoje źródło w niewłaściwym zagospodarowaniu technicznym koryta rzeki czy jej doliny. Przykładem 
może być osunięcie się dwóch zboczy górskich do zbiornika zaporowego na rzece Vajont we Włoszech w roku 1963. 
Nieprzemyślana budowa tamy w miejscu, gdzie zbocza górskie wykazywały dużą podatność na erozję, spowodowała 
gwałtowne oberwanie się zboczy do zbiornika zaporowego i powstanie gigantycznej fali, która przelała się przez tamę 
i z impetem uderzyła w pięć miejscowości położonych poniżej zbiornika. Prawie 2 tys. osób utonęło lub zginęło pod 
warstwą błota. Podobnych katastrof na świecie było więcej: we Francji w 1959 r. na rzece Reyran; w USA w 1911 r. 
w dolinie Freeman Run i na rzece Santa Clara w 1928 r. gdzie runęła zapora św. Franciszka; oraz w Indiach w 1979 r. na 
rzece Manchhu. W Polsce nie mieliśmy do czynienia z tak ekstremalnymi wydarzeniami, aczkolwiek w 2000 r. doszło do 
zerwania tamy na potoku Młynówka w miejscowości Górowo Iławieckie, w efekcie powstałej fali wiele domów zostało 
zrównanych z ziemią, a trzy osoby zginęły. Zapory nie odbudowano, podobnie jak nie odbudowano tam i zbiorników 
w przytoczonych przypadkach z zagranicy.
 Oczywistym minusem budowy tam jest też fakt, że zapora przecina trasy migracji wędrownym gatunkom ryb, 
z których najcenniejsze są łososie. Ryby te, aby wydać potomstwo na świat, muszą dotrzeć do źródłowych odcinków 
rzeki, gdzie w bogato natlenionej i, co ważne, czystej wodzie odbywają tarło i składają ikrę na żwirowym dnie. Młode 
łososie muszą mieć później możliwość podążenia w dół rzeki, aby dostać się do morza, gdzie dojrzewają. Ujęta w okowy 
hydrotechnicznej zabudowy, uregulowana i ogołocona z zarośli rzeka wygląda na uporządkowaną wyłącznie w ludzkich 
oczach. Dla bioróżnorodności, zwierząt i roślin zamieszkujących naturalną rzekę, taki wyprostowany kanał, odcięty 
wałami od starorzeczy i mokradeł, które z czasem samoczynnie zasychają lub są likwidowane przez człowieka, to 
ekologiczna pustynia. Brak roślinności na brzegu powoduje zanik kryjówek dla młodych ryb oraz nagrzewanie wody 
nieocienionej koronami drzew. Wycofują się ptaki, które normalnie zamieszkują na łachach, płyciznach, wysepkach czy 
w nadrzecznych zaroślach. Zanikają różne gatunki ryb, które źle znoszą duże wahania wody i zmianę szybkości przepływu 
prądu wody, powodowane zrzutami większej ilości wody ze zbiornika. Ujednolicone dno i brak zacisznych zatoczek 
żwirowych nie służy narybkowi, który nie znajduje schronienia przed szybko płynącym nurtem. Tereny przylegające do 
zniszczonej rzeki, po osuszeniu stają się bezużyteczne dla płazów, gadów, wielu gatunków owadów, ptaków i ssaków.
 Pomimo politycznych nacisków na regulację rzek i budowę kolejnych zbiorników zaporowych, wiadomo już, 
jak fatalne skutki na przyrodę i środowisko mają duże inwestycje hydrotechniczne. Właściwe kierunki gospodarowania 
rzekami i wodami powierzchniowymi określa Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej i Dyrektywa Powodziowa. 
Niestety dalej planuje się budowę kolejnych zbiorników zaporowych mających pełnić również rolę elektrowni wodnych. 
Nie bierze się też pod uwagę kosztów społecznych, jakie ponosi przy budowie zbiornika lokalna ludność, która musi 
zostać przesiedlona.
 W Polsce mamy już 98 zbiorników zaporowych. W przypadku największych zbiorników wykorzystuje 
się ich ogromny potencjał energetyczny, przez fakt utrzymywania różnego poziomu wody przed i poniżej tamy. 
Siła spadającej wody napędza turbiny elektrowni wodnej, które wprawione w ruch produkują energię elektryczną. 
Jednak, aby elektrownia działała, musi być utrzymywany wysoki poziom wody w zbiorniku, co kłóci się z jego funkcją 
przeciwpowodziową. W efekcie, zapasy wolnej objętości zbiornika, mogącej przyjąć falę powodziową, są niewielkie. 
Przy gwałtownych wezbraniach trzeba zrzucać nadmiar wody ze zbiornika, co powoduje nic innego jak powstanie 
fali powodziowej, przed którą zbiornik miał zabezpieczać. Taka sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy to podczas 
letniej powodzi spuszczono wodę ze zbiornika w Dobczycach, wywołując falę powodziową, która zalała miejscowości 
zlokalizowane poniżej zapory.   
 W Polsce udział elektrowni wodnych w produkcji prądu jest niewielki, ponieważ obejmuje niepełne 2% 
produkcji energii elektrycznej. W naszym kraju dominuje energetyka konwencjonalna oparta na paliwach kopalnych 
(węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz ziemny) – ok. 90%. Pozostałe sposoby pozyskiwania energii to tzw. Odnawialne 
Źródła Energii (OZE), które stanowią w Polsce mniej niż 10%. Są to (oprócz energii wodnej): energia z biomasy,  wiatru, 
słońca, z biogazu oraz energia geotermalna.
 Występujące w Polsce wielkie hydroelektrownie można podzielić na trzy rodzaje. Elektrownie pompowo-
szczytowe – składają się z dwóch zbiorników. W dzień woda jest zrzucana z górnego zbiornika do dolnego, napędzając 
turbiny, a w nocy woda przepompowywana jest z dolnego zbiornika z powrotem do górnego. Takich elektrowni mamy 
w Polsce sześć, o największej mocy: Żarnowiec (716 MW) i Porąbka-Żar (500 MW), o średniej mocy elektrownie: 
Solina-Myczkowce (200 MW) i Żydowo (167 MW) oraz mniejsze: Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne (95 MW) 
i Dychów (90 MW). Elektrownie przepływowe tworzy się w miejscach o naturalnym spiętrzeniu wód, przez co 
nie wymagają budowy zbiorników zaporowych. Trzeci typ to elektrownie regulacyjne tj. zbiornikowe, czyli 
spiętrzające wodę za pomocą tamy, tworząc zbiornik zaporowy. Oba ostatnie typy elektrowni mogą być ustawione 
w tzw. kaskadzie, czyli w górnym biegu rzeki buduje się elektrownię zaporową, a poniżej przepływową.  
 Budowa takich ogromnych elektrowni zaporowych, jak już opisano wcześniej, przynosi środowisku 
niepowetowane szkody, czego przykładem są największe na świecie elektrownie wybudowane wielkim kosztem 
społecznym i przyrodniczym. Budowa Wielkiej Tamy Asuańskiej w Egipcie, powstała na granicy Brazylii i Paragwaju 
elektrownia w Itaipu czy tama Trzech Przełomów na rzece Jangcy w Chinach. Istnieje jednak forma energetyki wodnej 
w mniejszy sposób oddziaływająca na środowisko i przyrodę. Są to Małe Elektrownie Wodne (MEW), mogące 
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wspomagać energetykę na poziomie lokalnych społeczności. W Polsce jest niewiele miejsc o znacznych różnicach 
wysokości, które umożliwiałyby tworzenie piętrzeń wody, pozwalających na budowę olbrzymich elektrowni wodnych 
i produkcję energii o zadowalającej mocy. Na dodatek nasze ulokowanie na mapie świata przyczynia się do niewielkich 
opadów (co wzmaga jeszcze ocieplanie klimatu), przez co polskie rzeki nie mają hydroenergetycznej mocy.
 MEW-y to obiekty produkujące do 5 MW, wyróżnia się ich trzy rodzaje: mikro-elektrownie (o mocy do 300 
kW), mini-elektrownie (od 301 kW do 1MW) i małe elektrownie (1–5 MW). W Polsce mamy obecnie prawie 600 MEW 
wszystkich typów. Dzięki rozrzuconym po naszym kraju MEW-om moglibyśmy zwiększyć wodną produkcję energii, 
z obecnych 2% do co najmniej 7%. Czy warto jednak w ogóle rozwijać ten dział energetyki, skoro przyniósłby on tak 
niewielki wzrost pozyskania prądu? Tak, ponieważ jeśli każda z gałęzi czystej energetyki rozwinęłaby się choćby o kilka 
procent, to  łącznie poziom uzyskanej energii z tzw. OZE mógłby sięgnąć nawet połowy polskiego zapotrzebowania na 
energię.  
 MEW-y do zasilania swoich turbin prądotwórczych wykorzystują niskie piętrzenia wody. Wystarczy na 
małym cieku wykorzystać istniejące już niewielkie spiętrzenie i dobudować wąski kanał doprowadzający wodę do 
turbiny. Łatwo też przy MEW-ach zbudować przepławki dla ryb. Kolejnym plusem jest zwiększanie tzw. małej retencji, 
tj. poziomu wód gruntowych na obszarze powyżej progu. Ekonomiczne zalety MEW to krótki czas projektowania 
i montażu, a ze względu na ich prostotę techniczną nie wymagają licznego personelu do ich obsługi, a nawet mogą 
być sterowane zdalnie. W Polsce najbardziej popularne są mikro-elektrownie, o wielkości młyna, które przyłączane są 
do sieci niskiego napięcia. Pozwala to na bezpośrednie wykorzystanie produkowanej w nich energii bez konieczności 
jej transformowania na wyższy poziom napięcia. Możliwość zainstalowania blisko małych społeczności, dodatkowo 
zmniejsza koszty przesyłu prądu i związanych z nim strat energetycznych. Taka MEW może dla niewielkiej społeczności 
pełnić funkcję stabilizującą system energetyczny, oparty na urządzeniach rozproszonej energetyki OZE.
 Co ogranicza więc rozwój MEW i innych OZE? Niestety w naszym kraju jest to głównie wsparcie energetyki 
węglowej, degradującej nie tylko środowisko, ale też klimat. Oczywiście, jak każda przegroda na rzece, MEW-y powodują 
te same problemy w środowisku co duże elektrownie, jedynie ich skala jest wielokrotnie mniejsza, a skutki łatwiej 
odwracalne. Z powyższych względów budowa MEW powinna być ściśle przemyślana i ograniczona wyłącznie do miejsc 
i technologii, które nie są szkodliwe dla ryb, wykonywane na istniejących progach, kanałach czy starych młynówkach 
poza głównymi ciekami.
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SCENARIUSZ LEKCJI – KLASA IV – PRZYRODA

Cele operacyjne – uczeń:

WIADOMOŚCI
• wyjaśnia, co to jest prąd elektryczny i skąd się bierze
• wskazuje źródła pozyskiwania energii
• podaje przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii

UMIEJĘTNOŚCI • rozróżnia rodzaje elektrowni wodnych
• analizuje wady i zalety wielkich hydroelektrowni w porównaniu do MEW

POSTAWY

• rozumie negatywny wpływ tradycyjnej energetyki na środowisko 
• ma świadomość negatywnego oddziaływania wielkich hydroelektrowni
• rozumie konieczność oszczędzania prądu
• wyraża chęć wdrożenia planu oszczędności prądu w swoim życiu codziennym

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PRZYRODA

I. Wiedza: pkt 1, 5.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 7.
III. Kształtowanie postaw: pkt 7. 

VII. Środowisko antropogeniczne 
i krajobraz najbliższej okolicy szkoły: 
pkt 2), 3). 

Zakres treści
A. Co to jest i skąd się bierze prąd elektryczny?
B. Źródła energii w Polsce.
C. Rodzaje Odnawialnych Źródeł Energii.
D. Jak wygląda i działa elektrownia wodna?
E. Przykłady typów wielkich hydroelektrowni.
F. Jak wygląda i działa Mała Elektrownia Wodna?
G. Plusy i minusy dużych elektrowni w porównaniu do MEW.

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna
Formy pracy: zbiorowa i grupowa

Metody dydaktyczne: pogadanka, metoda eksponująca – film, ćwiczenie produkcyjne

Środki dydaktyczne
• filmy edukacyjne (zob. netografia)
• do wykonania elektrowni wiatrowej: dwa małe magnesy neodymowe, małe plastikowe pudełko 

(np. po lekarstwach), cienki drut nawojowy (miedziany z cienką izolacją), patyczki do szaszłyków, 
taśma izolacyjna, dioda czerwona, plastelina, osiem tekturek 2 × 4 cm, styropian w kształcie 
walca (szerokość ok. 2 cm, średnica ok. 10 cm), nożyczki, dwie małe monety, suszarka do włosów, 
multimetr cyfrowy

• do wykonania MEW: multimetr cyfrowy (uniwersalny miernik elektryczny), wentylator 
komputerowy, konewka z wodą, miska, ręczniki papierowe do wytarcia rozchlapanej wody

• prezentacja energii słonecznej: kalkulator na baterie słoneczne lub ruchoma zabawka na baterie 
słoneczne, latarka
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Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel przygotowuje elementy potrzebne do przeprowadzenia doświadczeń, tj. konstrukcji 
elektrowni wiatrowej i wodnej. Można poprosić, aby dzieci przyniosły potrzebne elementy z domu. 
Nauczyciel przygotowuje rzutnik multimedialny i komputer do prezentowania proponowanych 
filmów edukacyjnych, zapoznając się wcześniej z ich treścią. 

Jeśli któryś z ojców uczniów jest elektrykiem, może pożyczyć multimetr cyfrowy, natomiast 
tata amatorsko lub zawodowo naprawiający komputery mógłby udostępnić wentylator 
wymontowany ze starego komputera.

2. Faza wprowadzająca (45 minut)

 2.1. Wspomagając się proponowanymi w netografii filmami (do wyboru, wszystkie filmy 
zajmują ok. 20 min) na temat źródeł pozyskiwania energii przez człowieka, nauczyciel omawia ich 
rodzaje – dzieli źródła energii na ekologiczne i nieekologiczne (tj. odnawialne i nieodnawialne) oraz 
tłumaczy, skąd bierze się prąd. Krótko omawiane są Odnawialne Źródła Energii, w tym energetyka 
wodna. Nauczyciel w kilku podstawowych punktach wskazuje minusy wielkich hydroelektrowni 
oraz plusy Małych Elektrowni Wodnych, będących alternatywą dla tych pierwszych.
 2.2. Nauczyciel uświadamia dzieciom, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od dostępu do energii 
w życiu codziennym. Dzieci wymieniają czynności z dnia codziennego, przy których wykonaniu 
potrzebna jest energia elektryczna.
 Bez prądu nie tylko nie świeci lampa. Nie działa też lodówka (nie można przechowywać 
pokarmu, nie ma lodów czy schłodzonego napoju), nie działa komputer, telewizor, nie da się naładować 
telefonu ani wyprać brudnych rzeczy w pralce. Bez prądu nie będzie działała winda w bloku, nie 
będzie dostarczana woda (pompy tłoczące wodę do wodociągu też zużywają prąd). Bez prądu 
nie działałaby oczyszczalnia ścieków ani elektrociepłownia zapewniająca ciepło w kaloryferze zimą  
w każdym domu. Bez prądu nie funkcjonowałaby przychodnia, szpital, przedszkole, szkoła, stadion 
sportowy, basen czy wyciąg narciarski. Bez prądu nie jeździłyby tramwaje i pociągi. Bez prądu nie 
działaby żadna restauracja, np. McDonald, a piekarz bez prądu nie upiekłby chleba. 

3. Faza realizacyjna (40 minut)

W tej części nauczyciel wykonuje wraz z dziećmi jedno lub dwa doświadczenia (jak pokazano na filmach  
prezentujących, jak zbudować elektrownię wodną https://www.youtube.com/watch?v=3wahY-
4aCqI i elektrownię wiatrową https://www.youtube.com/watch?v=kM3SqwAPQe0), prezentując 
zasadę działania obydwu rodzajów elektrowni zasilanych poprzez obracanie turbiny (wodą lub 
wiatrem). Dzieci, podzielone na grupy, mogą wykonywać samodzielnie odrębne elektrownie lub 
elementy składowe elektrowni, które potem wspólnie zostaną połączone w jeden mechanizm. Dla 
porównania nauczyciel pokazuje też, jak działa energia słoneczna, choćby na przykładzie kalkulatora 
z bateriami słonecznymi lub jakiejkolwiek ruchomej zabawki zasilanej przez baterię słoneczną, które 
dostępne są na rynku. Na taką zabawkę (ustawioną w cieniu lub zaciemnionej sali) można poświecić 
światłem latarki, aby zaczęła się ruszać.
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4. Faza podsumowująca (5 minut)

Na podsumowanie zajęć dzieci przy pomocy nauczyciela wymieniają źródła pozyskania energii  
w Polsce, wskazując, jaki jest stan obecny (źródła nieodnawialne: węgiel, ropa, gaz) oraz jaka 
energetyka powinna być rozwijana: OZE (słoneczna, wiatrowa, wodna i inne). 

Uwagi o realizacji 
Na pierwszej godzinie lekcyjnej proponuje się najpierw omówić temat prądu elektrycznego  
i sposobów pozyskiwania energii przy pomocy wskazanych w netografii filmów. Warto omówić 
paliwa nieodnawialne i odnawialne źródła energii, ogólnie omówić typy wielkich hydroelektrowni, 
wspomagając się narysowaniem prostego schematu elektrowni wodnych na tablicy. Warto również 
wskazać plusy i minusy każdego ze sposobów pozyskiwania prądu. Niech dzieci same spróbują takie 
plusy i minusy zidentyfikować. 
 Na drugiej godzinie lekcyjnej wykonujemy z dziećmi elektrownię wodną i wiatrową (jak 
na filmach wskazanych w netografii). Materiały konieczne do budowy elektrowni można pozyskać  
z odpadów segregowanych (tektura, styropian, pudełko po lekach), takie zaś elementy jak magnesiki, 
dioda czy drut można zakupić w sklepie elektrycznym. Podobnie wiatraczek komputerowy można 
zakupić w sklepie z częściami do komputerów lub wymontować ze starego komputera (można zlecić 
dzieciom skompletowanie elementów potrzebnych do doświadczenia, może któryś z rodziców 
zajmuje się naprawą komputerów, choćby amatorsko). 
 Zadanie domowe – plakat można wykonać na dowolnej wielkości kartonie, dowolną metodą 
(rysunek, wyklejanka itp.). Warto wyeksponować wykonane plakaty w klasie lub w korytarzu 
szkolnym. Wszystkie plakaty powinny zostać omówione wspólnie, włącznie z punktami, w których 
dzieci proponują sposoby oszczędzania prądu. Wspólnie wybieracie takie sposoby, które mają 
szansę sprawdzić się najlepiej. Należy zasugerować dzieciom, aby wdrożyły w życie oszczędzanie 
prądu.

Praca domowa
Czy wiesz, jak bardzo uzależnieni jesteśmy od prądu? Prąd jest nam tak samo potrzebny, jak czy-
ste powietrze i czysta woda, dlatego trzeba go oszczędnie zużywać. 
1. Zaprojektuj plakat skłaniający ludzi do oszczędzania prądu.
2. Czy jesteś skłonny zacząć sam oszczędzać prąd na co dzień?  Wypisz w zeszycie, w co najmniej 

siedmiu punktach, jak można oszczędzać prąd, podczas codziennych czynności. 

SCENARIUSZ LEKCJI – KLASY VII–VIII 
BIOLOGIA/GEOGRAFIA

Cele operacyjne – uczeń: 

WIADOMOŚCI

• opisuje negatywny wpływ regulacji rzek na środowisko i przyrodę
• wskazuje plusy i minusy energetyki wodnej 
• podaje przykłady katastrofalnego wpływu elektrowni zaporowych  

na środowisko geograficzne, przyrodnicze i społeczne na przykładzie  
różnych krajów

• opisuje różne typy hydroelektrowni
• podaje przykłady OZE
• wskazuje korzyści z instalowania MEW (jest także świadomy minusów)
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UMIEJĘTNOŚCI

• umie rozróżnić korzystne i negatywne wpływy hydroelektrowni zaporowych  
na środowisko

• analizuje możliwości zmniejszenia wpływu człowieka na środowisko 
• umie rozpoznać naturalną rzekę od sztucznego koryta
• potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i uzasadniać swoje opinie
• potrafi argumentować na rzecz ochrony naturalnych rzek
• określa właściwe kierunki rozwoju energetyki w Polsce i na świecie

POSTAWY

• ma świadomość niekorzystnego oddziaływania człowieka na środowisko 
i bioróżnorodność

• wyraża gotowość podejmowania działań polepszających stan środowiska
• dostrzega konieczność zachowania bioróżnorodności
• dostrzega konieczność rozwoju OZE, w tym MEW
• rozumie konieczność oszczędzania prądu elektrycznego

Odniesienie do podstawy programowej

PRZEDMIOT CELE KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA OGÓLNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

BIOLOGIA

I. Znajomość różnorodności 
biologicznej oraz podstawowych 
zjawisk i procesów biologicznych:  
pkt 2), 3). 
VI. Postawa wobec przyrody 
i środowiska: pkt 1), 2), 3). 

VII. Ekologia i ochrona środowiska:  
pkt 1), 9).
VIII. Zagrożenia różnorodności 
biologicznej: pkt 1), 2), 3), 4). 

GEOGRAFIA

I. Wiedza geograficzna: pkt 1, 4, 6. 
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy 
w praktyce: pkt 6, 7. 
III. Kształtowanie postaw: pkt 3, 8. 

II. Krajobrazy Polski (...): pkt 7), 9).
VII. Geografia Europy (...): pkt 11).
IX. Środowisko przyrodnicze Polski  
na tle Europy (...): pkt 14), 16). 
XI. Relacje między elementami 
środowiska geograficznego na przykładzie 
wybranych obszarów Polski. Wpływ: 
sposobu zagospodarowania dorzecza 
na występowanie powodzi, warunków 
przyrodniczych (...) i pozaprzyrodniczych 
na energetykę (...): pkt 1), 2).

Zakres treści 
A. Źródła energii w Polsce.
B. Rodzaje Odnawialnych Źródeł Energii.
C. Działanie elektrowni wodnej.
D. Rodzaje hydroelektrowni.
E. Plusy i minusy dużych elektrowni wodnych.
F. Przykłady ze świata hydroelektrowni, które wywarły najbardziej negatywny wpływ na 

środowisko.
G. Alternatywa dla hydroenergetyki – Mała Elektrownia Wodna (plusy i minusy).

Czas trwania: 90 minut
Miejsce lekcji: sala lekcyjna 
Formy pracy: zbiorowa, grupowa

Metody dydaktyczne: pogadanka, metoda eksponująca – film, dyskusja wielokrotna
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Środki dydaktyczne 
• filmy edukacyjne (zob. netografia)
• prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela
• karta zadania domowego (Załącznik XIV.1)
• 
Opis przebiegu lekcji

1. Faza organizacyjna (przed lekcją)

Nauczyciel zapoznaje się z wymienionymi w netografii filmami dostępnymi w serwisie YouTube oraz 
wybiera te, które chce zaprezentować uczniom. Może też przygotować prezentację ze zdjęciami 
największych polskich hydroelektrowni oraz gigantycznych elektrowni wodnych świata (Tama 
Trzech Przełomów, tama w Asuanie czy Itaipu).

2. Faza wprowadzająca (20 minut)

Nauczyciel, na zasadzie pogadanki z uczniami przedstawia tematykę pozyskiwania energii, źródeł 
nieodnawialnych i odnawialnych, zadając uczniom pytania, tak aby sami dochodzili do właściwych 
odpowiedzi. Jakie źródła energii znają? Co to znaczy źródła odnawialne i nieodnawialne? Jakie 
są plusy i minusy energetyki opartej na OZE, w porównaniu do energetyki opartej na źródłach 
nieodnawialnych? Należy krótko przedstawić podstawowe typy elektrowni wodnych, posługując się 
prezentacją multimedialną.

PALIWA KOPALNE OZE

Wady Zalety Wady Zalety

1. Emisja gazów 
cieplarnianych 
wpływających na zmianę 
klimatu.

2. Emisja zanieczyszczeń  
do powietrza 
szkodliwych dla zdrowia.

3. Produkcja odpadów – 
po spaleniu pozostaje 
popiół.

4. Do chłodzenia maszyn 
w elektrociepłowni 
zużywana 
i zanieczyszczana jest 
woda.

5. Wydobycie niszczy 
krajobraz/środowisko  
i zużywa energię.

6. Zasoby kopalin zużyją się 
w niedalekiej przyszłości.

1. Ze spalania niewielkiej 
ilości kopalin pozyskuje 
się dużo energii.

2. Kopaliny dają możliwość 
ciągłego dostępu  
do energii, jeśli mamy  
je w zasięgu.

3. Kopaliny są łatwe do  
transportu.

4. Nie jest konieczne 
przechowywanie 
wytworzonego prądu, 
wystarczy przechowywać 
surowiec.

1. Energia nie jest dostępna 
cały czas (tylko gdy wieje 
wiatr, świeci słońce itp.)

2. Nie wszystkie OZE 
da się przechowywać. 
Wtedy trzeba 
przechowywać prąd, gdyż 
nie da się przechowywać 
„surowca”, jakim 
jest wiatr czy 
promieniowanie 
słoneczne.

3. Konieczność budowy 
stacji transformujących 
energię źródłową  
na elektryczną.

1. Nie generują 
zanieczyszczeń 
szkodliwych  
dla środowiska.

2. Nie generują gazów 
cieplarnianych.

3. Są darmowe, 
wystarczy mieć 
odpowiednią instalację 
przekształcającą energię 
źródłową w prąd.

4. Powszechna dostępność, 
wiatry wieją  w każdym 
miejscu na Ziemi itp.

5. Nigdy nie ulegną 
wyczerpaniu.

3. Faza realizacyjna (25 minut)

Nauczyciel dzieli klasę na dwie równe grupy: przeciwników i zwolenników budowania wielkich 
hydroelektrowni (mogą to być np. lokalni mieszkańcy i ekolodzy, którzy nie chcą budowy 
hydroelektrowni przeciwko inwestorom i przemysłowcom). Następnie nauczyciel dzieli tablicę na 
dwie połowy, opisując jedną połowę PLUSY, a drugą MINUSY. Potem prowadzona jest dyskusja 
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wielokrotna, podczas której jedna strona próbuje przekonać do swoich racji drugą stronę. Nauczyciel 
moderuje dyskusję, prowokując pytaniami obie grupy. Za każdym razem, kiedy padają konkretne 
argumenty za lub przeciw budowie hydroelektrowni, jedna osoba z danej grupy podchodzi do 
tablicy i wypisuje argumenty na tablicy. Każdorazowo może być to inna osoba z danej grupy lub 
można na początku zabawy wybrać przedstawiciela (sekretarza) spisującego wszystkie argumenty 
swojej grupy lub obu grup. Na zakończenie można poprosić uczniów, aby sami zdecydowali, do 
której grupy chcieliby należeć, przechodząc na odpowiednią stronę sali. Nauczyciel podlicza, ilu 
pozostało zatwardziałych zwolenników hydroelektrowni, a ile osób liczy grupa przeciwników.
Pomocne hasła do wykorzystania w dyskusji

Plusy hydroelektrowni:
• nie generuje gazów cieplarnianych;
• nie produkuje ścieków;
• nie zanieczyszcza w sposób znaczący środowiska;
• wykorzystuje naturalną i darmową energię wody;
• woda jest odnawialnym źródłem energii;
• zbiornik zaporowy może gromadzić wodę na czas powodzi;
• zbiornik retencyjny może pełnić funkcje przeciwpożarowe;
• zbiornik zaporowy jest źródłem wody pitnej i wody do nawadniania w rolnictwie;
• obsługa elektrowni wodnych nie jest pracochłonna;
• powstały zbiornik jest atrakcją turystyczną i sprzyja rozwojowi turystyki;
• powstają nowe miejsca pracy (sektor energetyczny i turystyczny), więc zmniejsza się lokalne 

bezrobocie;
• rozwój sportów wodnych na zbiorniku;
• rozwój rybołówstwa i wędkarstwa na zbiorniku.

Minusy hydroelektrowni:
• zapora przecina trasy migracji zwierząt wodnych;
• zbiornik przechwytuje materiał żwirowy, drewno, muł, co zmienia charakter rzeki poniżej 

zbiornika;
• zbiornik zaporowy zawiera wodę stojącą, co zmienia skład gatunkowy zamieszkujących go 

organizmów;
• rzeka traci swój naturalny charakter, a zamieszkujące ją wcześniej zwierzęta wymierają;
• w zbiornikach zaporowych powstają strefy beztlenowe, prowadzące do masowego śnięcia ryb 

i innych organizmów tlenowych;
• zbiorniki zaporowe intensywnie parują zmieniając lokalny mikroklimat (podwyższają wilgotność 

powietrza);
• budowa elektrowni wodnej zmienia cały ekosystem rzeki;
• wielka hydroelektrownia znacząco zmienia krajobraz otoczenia;
• poniżej tamy dochodzi do obniżenia dna rzeki;
• pogłębiona rzeka zaczyna działać jak rynna odwadniająca okoliczne tereny;
• wahania wody, związane z otwieraniem lub zamykaniem przepustów na tamie, powodują 

powstanie niestabilnych warunków do życia dla organizmów wodnych poniżej tamy;
• budowa zapory wiąże się z przesiedleniem ludności;
• budowa zbiornika wiąże się z zatapianiem całych wiosek;
• regulacja rzeki i budowa zapory zwiększa zagrożenie powodzią;
• zmniejsza się zdolność retencyjna uregulowanej rzeki i mieści się w niej mniej wody powodziowej;
• wiele ryb ginie w turbinach elektrowni;
• budowa tamy i zbiornika generuje wysokie koszty; 
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• zmianie ulegają ekosystemy roślinne w dolinie rzeki (usuwanie lasów łęgowych);
• duża emisja hałasu w dużych hydroelektrowniach; 
• duże zbiorniki zaporowe mogą zatapiać tereny cenne przyrodniczo, rolniczo lub kulturowo;
• zbiorniki zaporowe gromadzą dużo materii organicznej, przez co mogą emitować duże ilości 

metanu (jednego z gazów cieplarnianych).

4. Faza podsumowująca (45 minut)

Jako podsumowanie nauczyciel omawia energetykę opartą na Małych Elektrowniach Wodnych, 
prezentując pozytywne aspekty takiej energetyki (nie zapomina też o minusach – jak każda przegroda 
na rzece MEW  powodują te same problemy w środowisku co duże elektrownie, jedynie ich skala 
jest wielokrotnie mniejsza, a skutki łatwiej odwracalne). Wsparciem dla takiego podsumowania 
może być film (lub jego fragment) o Małych Elektrowniach Wodnych: https://www.youtube.com/
watch?v=Cv_W1gfg9jM lub https://www.youtube.com/watch?v=kmneBsbbYq4. Na filmie widać, że 
część wody z rzeki kierowana jest do oddzielnego kanału zasilającego elektrownię, zaś brzeg rzeki 
nie jest ani umocniony, ani mocno zniekształcony regulacją, jaka byłaby wymagana przy budowie 
dużej hydroelektrowni (25 min). Na zakończenie można zaprezentować wybrane fragmenty filmu 
ukazującego przyczyny katastrofy będącej efektem nieprzemyślanej budowy tamy i zbiornika 
zaporowego na rzece Vajont we Włoszech https://www.youtube.com/watch?v=OpMAXeegr2I 
jako przykład najbardziej drastycznego negatywnego wpływu hydroenergetyki (20 min, cały film 
trwa 55 min).

Uwagi o realizacji
Zadanie domowe – zakres jego wykonania określa nauczyciel. Zaproponowano wielostopniowy 
sposób wykonania zadania, ale od nauczyciela zależy, które punkty zadania zleci uczniom do 
wykonania. Najcenniejsze będzie, jeśli uczniowie wdrożą w życie plan oszczędzania prądu, a potem 
omówią wyniki z nauczycielem w klasie. Należy brać pod uwagę, że nie we wszystkich domach 
lub mieszkaniach jest dostęp do mierników zużycia prądu, do których klucz może mieć czasami 
wyłącznie elektrownia. Wtedy należy zmodyfikować zadanie lub ograniczyć jego wykonanie do 
punktów 1–4. Zadanie domowe należy przedyskutować z uczniami na kolejnej lekcji.

Załącznik do lekcji 
Załącznik XIV.1 – Karta zadania domowego

Praca domowa
Czy prąd jest potrzebny w naszym życiu? Jak bardzo jesteśmy od niego uzależnieni? Wypełnij kartę 
zadania domowego (Załącznik XIV.1) zgodnie z instrukcją. 
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ZAŁĄCZNIK DO SCENARIUSZY

Załącznik XIV.1    
KARTA ZADANIA DOMOWEGO

Imię i nazwisko ..........................................................................  Klasa ...............................  Data ...............................

Czy prąd jest potrzebny w naszym życiu? Jak bardzo jesteśmy od niego uzależnieni? Wypełnij kartę 
zadania domowego zgodnie z instrukcją.

1.  Wypisz po kolei, do jakich czynności potrzebny jest prąd w domu dla Ciebie i Twojej rodziny.

2. Wyobraź sobie, że nie masz dostępu do prądu przez cały dzień, a jedynie przez kilka godzin 
dziennie. Do jakich czynności ograniczyłbyś swoje działania? Wymień takie niezbędne czynności 
z punktu widzenia dzieci i rodziców. Możesz poprosić rodziców o pomoc, gdyż to właśnie oni 
wiedzą, do których czynności prąd jest niezbędny, a które można wykonać ręcznie bez prądu. 
Pomyśl o tym, że w uboższych krajach ludzie muszą dokonywać właśnie takich wyborów, gdyż prąd 
jest tak drogi, że nie stać ich na wykorzystywanie go przez cały dzień.

3. Na podstawie wykonanego zadania zastanów się i wypisz, jak sam możesz oszczędzać prąd na 
co dzień, mając go pod dostatkiem 24h/dobę, oraz jak mogłaby go oszczędzać cała Twoja rodzina?

4. Spróbuj nakłonić członków swojej rodziny do wdrożenia planu oszczędzania prądu. Jakich 
argumentów użyłbyś do tego, aby ich przekonać? Wypisz te argumenty w punktach.

5.  Wprowadź w czyn plan oszczędzania prądu w Twoim domu. Najpierw obserwuj, ile prądu zużywa 
Wasza rodzina w ciągu doby. Za pomocą osoby dorosłej odczytuj codziennie o tej samej godzinie 
zużycie prądu z licznika energii. Oceń, kiedy najwięcej prądu zużywacie: w dzień powszedni czy 
w dzień wolny (sobota lub niedziela). Po tygodniowej obserwacji zacznij program oszczędności 
prądu. Odczytuj, ile prądu zużywacie w każdym dniu oszczędzania. Porównaj odczyty sprzed 
wdrożenia planu i po. Oblicz, ile mniej prądu zużyliście w skali każdego dnia, ile w skali tygodnia. 
Przelicz, ile prądu zaoszczędzilibyście w skali miesiąca i roku, gdyby Wasza rodzina kontynuowała 
oszczędny sposób zużywania prądu elektrycznego. Poproś rodziców, aby odszukali na rachunku 
za prąd kwotę jednostkową. Przelicz, ile zaoszczędzilibyście pieniędzy w skali roku, gdybyście 
oszczędzali prąd w Twojej rodzinie.

Uzupełnij poniższe punkty.

Ad 1. Do jakich czynności potrzebny jest prąd w Twoim domu (dla Ciebie i Twojej rodziny)?
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ad. 2. Do jakich czynności Ty i Twoja rodzina moglibyście ograniczyć swoje działania, mając 
ograniczony dostęp do prądu?
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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Ad. 3. Jak Ty i Twoja rodzina moglibyście oszczędzać prąd na co dzień, mając go pod dostatkiem 
24h/dobę?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Ad. 4. Jakimi argumentami spróbowałbyś przekonać swoją rodzinę do oszczędzania prądu?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Ad. 5. Wprowadź w czyn plan oszczędzania prądu w Twoim domu.

a) Przez tydzień odczytuj NORMALNE zużycie prądu z licznika.  Każdego dnia zanotuj: zużycie 
prądu, datę odczytu, dzień tygodnia (poproś dorosłego o pomoc).
Dzień 1: .................., ...................., ................. Dzień 5: .................., ...................., .................
Dzień 2: .................., ...................., ................. Dzień 6: .................., ...................., ................. 
Dzień 3: .................., ...................., ................. Dzień 7: .................., ...................., ................. 
Dzień 4: .................., ...................., .................

b) Przez tydzień odczytuj OSZCZĘDNE zużycie prądu z licznika. Każdego dnia zanotuj: zużycie 
prądu, datę odczytu, dzień tygodnia (poproś dorosłego o pomoc).
Dzień 1: .................., ...................., .................. Dzień 5: .................., ...................., .................
Dzień 2: .................., ...................., .................. Dzień 6: .................., ...................., .................
Dzień 3: .................., ...................., .................. Dzień 7: .................., ...................., ................. 
Dzień 4: .................., ...................., ..................

c) Porównaj uzyskane wyniki.
– O ile mniej prądu zużywaliście w skali dnia?  ...............................................................................................
– O ile mniej prądu zużyliście w skali całego tygodnia?  .................................................................................
–  W którym dniu tygodnia zużywacie najwięcej prądu?  ...............................................................................
–  W którym dniu tygodnia zużywacie najmniej prądu? ..................................................................................
– Kontynuując plan oszczędzania, ile zaoszczędzilibyście miesięcznie? Jaka byłaby to kwota  
w złotówkach?
.....................................................................................................................................................................................
– Kontynuując plan oszczędzania, ile zaoszczędzilibyście rocznie? Jaka byłaby to kwota w złotówkach?
.....................................................................................................................................................................................

Czy opłaca się oszczędzać prąd (zakreśl odpowiedź)?  TAK   NIE

Poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach?”
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