
Warsztat on-line
Różnorodność biologiczna: 
„Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik?"

„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie"

EUROPA O KLIMACIE
Program „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o 

klimacie" jest współfinansowany ze środków 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz 

Unii Europejskiej.



PROWADZĄCE/Y

Grzesiek Pruszko - założyciel Vinci-
Szkoły Twórczej Nauki, od 
najmłodszych lat pasjonuje się 
przyrodą i nauczaniem

EUROPA O KLIMACIE

Justyna Zamojda - koordynatorka 
programu, w CEO zajmuje się 
koordynacją projektów globalnych i 
ekologicznych, absolwentka 
Międzywydziałowych Studiów Ochrony 
Środowiska Barbara Joka - nauczycielka geografii 

i etyki w Szkole Podstawowej w 
Choroszczy. Prywatnie uwielbiam 
sport - latem rower, zimą nordic 
walking.

Kamila Narewska-Prella, nauczycielka 
biologii i przyrody w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. 
Fanka podróży rodzinnych i odkrywania 
miejsc niezwykłych znajdujących się tuż 
za rogiem.

Katarzyna Dytrych - przyrodniczka, 
pasjonatka roślin, pszczół i 
pingwinów



Cele spotkania:

● wzmocnienie wiedzy na temat 
różnorodności biologicznej i 
Europejskiego Zielonego Ładu;

● zebranie sposobów (i powodów) 
na nawiązanie współpracy 
międzyprzedmiotowej w szkole,  
w ramach edukacji ekologicznej;

● poznanie zadań 
interdyscyplinarnych w programie 
Europa o klimacie;

● odpowiedź na pytanie o 
możliwości trawnika.



poznajmy się



ODPOWIADAJ NA GLOBALNE WYZWANIA -
EUROPA O KLIMACIE

WEBINARIUM 

WPROWADZAJĄCE

PRZEWODNIK 

ZESTAW ZADAŃ 

INTERDYSCYPLINARNYCH

CYKL WARSZTATÓW ON-

LINE

1 2 3

1 2 3

Internetowy 

Festiwal 

Młodzieżowy

Udział w każdym z wydarzeń i 

spotkań jest dobrowolny, 

wymaga również osobnej 

rejestracji.
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RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

EUROPA O KLIMACIE



Jeśli nie zaznaczono inaczej, zdjęcia pochodzą z Pixabay



BIORÓŻNORODNOŚĆ



„Różnorodność biologiczna jest to 

zmienność wszystkich form życia, 

gdziekolwiek ono występuje, 

włączywszy m.in. ekosystemy 

lądowe, morskie i słodkowodne, 

oraz układy ekologiczne, których są 

częścią; pojęcie to obejmuje 

zmienność wewnątrzgatunkową, 

międzygatunkową i różnorodność 

ekosystemów”

Art. 2 Konwencji o Bioróżnorodności ONZ 

(Rio de Janeiro, 1992)



Źródło: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-019.pdf, IUCN; 

Fot. KDytrych

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-019.pdf


Źródło ilustracji i informacji: artykuł z The Guardian: 

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-

destroyed-over-80-of-wild-mammals-study



USŁUGI EKOSYSTEMOWE





CZY TO DUŻO?



ZAPYLANIE



ZAPYLANIE



➔ UTRATA SIEDLISK, DEFORESTACJA, PUSTYNNIENIE

➔ NADMIERNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

➔ ZANIECZYSZCZENIE (POWIETRZA, GLEBY, 

WÓD SŁODKICH, SŁONYCH)

➔ GATUNKI INWAZYJNE

➔ ZMIANA KLIMATU

➔ KŁUSOWNICTWO, HANDEL 

ZAGROŻONYMI GATUNKAMI

ZAGROŻENIA



ZAGROŻENIA

Źródło ilustracji: https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2018-10/wwfintl_livingplanet_full.pdf



CO JUŻ SIĘ ZMIENIŁO?

• Rynek żywności, od 1970 r., potroił się. Wraz 

z nim – presja na środowisko

• Człowiek przekształcił 75% powierzchni 

Ziemi

• Wywieramy presję na 66%  powierzchni 

ekosystemów oceanicznych

• Utraciliśmy 85% mokradeł

• Od 2000 r. wylesiliśmy 32 000 000 ha lasów 

tropikalnych

• Na 23% lądów spadła produktywność przez 

wyjałowienie gleby

Dane pochodzą z raportu IPBES, 2019 r.



CO JUŻ SIĘ ZMIENIŁO?

• Gatunki wymierają w tempie szybszym o 10x, a nawet 100x niż w ciągu

ostatnich 10 milionów lat

• Zagrożonych wyginięciem jest 25% gatunków, 1 milion wymrze w ciągu dekad





85% lasów na Ziemi wycięto, rozdrobniono lub okrojono

Populacja miasta Lagos (Nigeria) w ciągu dwóch pokoleń rozrosła się 

z 200 tysięcy do ok. 20 milionów mieszkańców

W ciągu minionego stulecia podwoiło się stężenie azotu i fosforu w glebie. 

To największa zmiana w cyklu azotowym na przestrzeni 2,5 mld. lat

Ludzkość co roku wydobywa z ziemi 60-100 mld ton materiału

i przemieszcza więcej osadu niż wszystkie rzeki świata

Technoskamieliny - plastik, beton, aluminium - ok. 30 trylionów ton pozostaje 

w biosferze

Dane i informacje  pochodzą z filmu “Antropocen: epoka człowieka”, reż. Jennifer Baichwal, Edward 

Burtynsky, Nick de Pencier

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00FHVyzk4ZlJT4dWrb9SFn9iXnVaA:1613493354643&q=Jennifer+Baichwal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3MsioyKrKUeLSz9U3MCkuyymM1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gFvVLz8jLTUosUnBIzkzPKE3N2sDICACJKIzJMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKzICS6-7uAhUSCRAIHZOeATsQmxMoATAaegQIEBAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00FHVyzk4ZlJT4dWrb9SFn9iXnVaA:1613493354643&q=Edward+Burtynsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3MsioyKrKUeLUz9U3MC_JNS7REstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWAVcU8oTi1IUnEqLSirzirMrd7AyAgA0mj2qSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKzICS6-7uAhUSCRAIHZOeATsQmxMoAjAaegQIEBAE
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00FHVyzk4ZlJT4dWrb9SFn9iXnVaA:1613493354643&q=Nicholas+de+Pencier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3MsioyKrKUeLSz9U3MCkwNyo00RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1iF_TKTM_JzEosVUlIVAlLzkjNTi3awMgIAz4i_LU4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKzICS6-7uAhUSCRAIHZOeATsQmxMoAzAaegQIEBAF


PRZEKSZTAŁCENIA



PRZEKSZTAŁCENIA



PRZEKSZTAŁCENIA



PRZEKSZTAŁCENIA - BARTOSZYCE

Fotografie: po lewej: fot. Lech Darski (wikimedia.org, licencja: CC 3.0), po prawej: fot. Goniec Bartoszycki; 

kompozycja przygotowana w ramach artykułu: https://www.whitemad.pl/wycieli-drzewa-i-zielen-rynek-w-

bartoszycach-zmienil-sie-w-betonowy-plac/



GATUNKI INWAZYJNE 

NORKA AMERYKAŃSKA

KRAB WEŁNISTORĘKI

Źródło: http://www.biopix.com/chinese-mitten-crab-eriocheir-sinensis_photo-30304.aspx, 

https://mfoto82.flog.pl/wpis/11911637/rybozerca--norka-amerykanska--rez-mewia-lacha



Źródło informacji i ilustracji: https://wyborcza.pl/1,145452,18927901,jak-rosliny-uciekaja-przed-

globalnym-ocieplaniem.html

„Najwyższy szczyt Ekwadoru sięga 

6268 m n.p.m. W 1802 r. wdrapał się 

nań słynny niemiecki przyrodnik i 

podróżnik Alexander von Humboldt. 

Przeprowadził dokładne badania 

roślinności porastającej wulkan.

W 2012 r. ten sam rejon zbadali 

uczeni z Danii, Ekwadoru i USA. 

Ustalili, że 210 lat po ekspedycji von 

Humboldta zasięg występowania 

większości roślin przesunął się w górę 

aż o średnio 500 m!”

WIELKA UCIECZKA 



„Dzięki analizie DNA gammarusów prof. 

Węsławski dowie się, czy kiełże złowione 

na Wyspach Owczych należą do 

gatunków rodzimych, czy może przybyły 

z południa.

[…]

klimat się ociepla i bogata fauna 

atlantycka wędruje na północ. Coraz 

cieplejsza woda niesie coraz więcej 

gatunków. Stąd, wbrew obawom, akurat 

w Arktyce różnorodność biologiczna 

rośnie.

– Co nie znaczy, że to dobrze... – kiwa 

głową profesor.”

WIELKA UCIECZKA 

Źródło informacji i ilustracji: http://wyborcza.pl/7,75400,25227143,globalne-ocieplenie-wygnalo-nie-

tylko-ludzi-stworzenia-duze.html



STRATEGIA “OD POLA DO STOŁU”

Grafika pochodzi z portalu: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-

being-taken-eu/farm-fork_pl



UNIJNA STRATEGIA NA RZECZ 
BIORÓŻNORODNOŚCI 2030

Grafika pochodzi z portalu: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-

eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl



UNIJNA STRATEGIA NA RZECZ 
BIORÓŻNORODNOŚCI 2030

Grafika pochodzi z portalu: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-

eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl



RAPORTY, ŹRÓDŁA WIEDZY

https://www.gridw.pl/images/documents/geo6/GEO-6_region-paneuropejski_cz1-wprowadzenie_PL.pdf


RAPORTY, ŹRÓDŁA WIEDZY

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
https://www.wwf.pl/living-planet-report-2020
https://ziemianieatakuja.pl/
https://outride.rs/pl/


RAPORTY, ŹRÓDŁA WIEDZY



RAPORTY, ŹRÓDŁA WIEDZY



RAPORTY, ŹRÓDŁA WIEDZY



Link do tweeta: 

https://twitter.com/waza/status/989065065608425472

Wiele gatunków pingwinów 

zamieszkuje na różnych 

kontynentach - Antarktyda, 

Ameryka Południowa, Australia

i Afryka



ZAGADKA



EDUKACJA EKOLOGICZNA 

EUROPA O KLIMACIE



Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik?

Źródło: pixabay - łąka Źródło: : Kellie Churchman, Pexels - Koszony trawnik



Jakie możliwości daje 
nieskoszony trawnik?

● większa różnorodność roślin, w tym 
roślin miododajnych,

● więcej zwierząt (schronienie i pokarm 
dla nich), w tym pszczół,

● zatrzymanie/retencja wody, większa 
wilgotność gleby,

● większa żyzność gleby.

● piękny widok, naturalne piękno,

● miejsce wypoczynku dla ludzi,

● oczyszczanie powietrza i wody,

● zielony kolor jest korzystny dla 
wzroku,

● zapach trawy jak aromaterapia,

● można kosić tylko dwa razy w 
sezonie - oszczędność czasu i 
energii,

● rzadziej wymaga podlewania -
oszczędność wody i czasu.



GEOGRAFIA/PRZYRODA/BIOLOGIA

wspólna 

praca



MATEMATYKA, CHEMIA, FIZYKA

wspólna 

praca



JĘZYK POLSKI I JĘZYKI OBCE

wspólna 

praca



GODZINA WYCHOWAWCZA, WOS, inne 
przedmioty

wspólna 

praca



KOŁO NAUKOWE, 
BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA, 
INNI PRACOWNICY/CZKI 

SZKOŁY

Program wychowawczo-profilaktyczny 
szkoły

Podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje, że najważniejszym

celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.  Źródło

https://www.gov.pl/attachment/6f4e3202-7229-4aa6-a4d0-7b4666653319


Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik?

Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik?

geografia język polskimatematyka

godzina 

wychowawcza

Aktywność wprowadzająca w 

temat zadania

Każda aktywność może 

być realizowana on-line 

i off-line (ok.20-35 min)

Minimalny poziom 

realizacji 

to trzy aktywności

Każde zadanie poddaje 

pomysły na rozwinięcie 

tematyki w ramach zadań 

dodatkowych lub projektu



Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik?

Poznanie środowiska przyrodniczego w 

najbliższej okolicy oraz regionie

● gatunki roślin, które można znaleźć na trawniku

● praca z mapą

● geografia: II.9, IX.14, IX.16, XII.7;

Artykuł Miejska łąka kwietna, analiza tekstu, 

zalety łąk, stworzenie plakatu

● praca z tekstem źródłowym

● język polski: I.1, I.2, III.2

Obliczanie kosztu zasiania łąki kwietnej -

dlaczego warto?

● pole powierzchni figury płaskiej

● cena a wartość zakupu

● obliczenia na liczbach wymiernych

● matematyka: III.5, V.2, V.5, V.8, XI.2;

Poznanie form ochrony przyrody, refleksja 

nad wartością i rolą przyrody w życiu 

człowieka - kodeks dbania o przyrodę

● wartość środowiska przyrodniczego

● człowiek jako część przyrody

● ochrona prawna przyrody w Europie (Natura 2000, 

Europejski Zielony Ład)

geografia język polski

matematyka
godzina 

wychowawcza



ZASADY JAKOŚCI EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, 

społeczeństwem i kulturą  //  Nasz świat to skomplikowany system 

współzależności

Podkreśla rolę i znaczenie przyrody i środowiska naturalnego; 

ukazuje złożoność ekosystemu, w którym człowiek stanowi jego 

równoważną część  // Człowiek jest (tylko) częścią ekosystemu



ZASADY JAKOŚCI EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Wyjaśnia zjawiska i procesy przyrodnicze na prawdziwych 

przykładach i zajęciach w terenie // Przyroda to najlepsza 

nauczycielka

Zachęca do działania, pokazuje wartość działań indywidualnych i 

współpracy na rzecz środowiska naturalnego  // Każdy z nas jest 

odpowiedzialny za stan środowiska

Rozwija wiedzę, umiejętności i postawy oraz kompetencje kluczowe  

// Edukacja ekologiczna nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, 

jej wartość tkwi w możliwość wzmacniania rozwoju ucznia i uczennicy



Metody pracy

● Zadawanie (głębokich)

pytań

● Międzynarodowe dni i 

tygodnie ONZ

● Zajęcia w terenie 

● Obserwowanie przyrody 

● Projekt edukacyjny

● Zakładanie szkolnych 

ogródków, łąk kwietnych i 

zielonych parapetów



Kompetencje, rozwój ucznia i uczennicy

Świadomość 

ekologiczna

dostrzeganie współzależności 

w środowisku i ekosystemie, 

uważność

Krytyczne 

rozumienie świata

zbieranie informacji i jej 

przetwarzanie, interpretacja, 

krytyczne myślenie

Świadomość 

globalna

zrozumienie współzależności  

pomiędzy środowiskiem, 

gospodarką, społeczeństwem

Kompetencje 

społeczne

współpraca, rozwiązywanie 

problemów, podejmowanie 

decyzji, wytrwałość

Kompetencje 

obywatelskie

zaangażowanie i aktywność 

społeczna, otwartość, 

zainteresowanie otoczeniem



ZIELONY ŁAD W SZKOLE

EUROPA O KLIMACIE



Grzesiek Pruszko 

Nie ma drogi do szczęścia 
- szczęście jest drogą.

Budda



Dawno, dawno temu, za siedmioma lasami i za morzem…

...czyli jakieś dwadzieścia lat temu, w odległej Warszawie…

byłem nauczycielem przyrody...



ZWIERZĘTA I ROŚLINY
W SZKOLE

współpraca

zaangażowanie społeczności

emocje

długotrwały proces



TURYSTYKA

wspólne przeżycia

głębokie oddziaływanie

integracja społeczności



Podziwianie nieskoszonego trawnika.



Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Tydzień Edukacji 
Globalnej



Fot. Giorgiogp2 na licencji Creative Commons Attribution-

Share Alike 3.0 Unported



Światowy Dzień Wody



Projekt Edukacyjny ,,Edukacja 
Globalna. Liderzy edukacji na 
rzecz rozwoju”
Projekt realizowany w 2016 r. przez 
grupę nauczycieli geografii, historii, 
plastyki, matematyki, świetlicy oraz 
opiekunów Szkolnego Koła 
Wolontariatu.
Działania:
- warsztaty,
- konkurs plastyczny ,,Jak wyobrażam 
sobie kraje rozwijające się po roku 
2030,
- kiermasz wypieków - dochód 
przeznaczony na wsparcie projektów 
żywnościowych i działania związane z 
pokojem organizowanym przez PAH.
- spotkanie z wolontariuszami, którzy 
przebywali w Boliwii, Zambii.



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej 
w Ostródzie

ZADANIE INTERDYSCYPLINARNE 

BIORÓŻNORODNOŚĆ W CENIE 



refleksja...

Fot. Giorgiogp2 na licencji Creative Commons Attribution-

Share Alike 3.0 Unported

,, Nauczyłam się dużo o bioróżnorodności, 

o tym czemu gatunki wymierają oraz jaki 

wpływ na otoczenie ma człowiek. ’’

,, Współpracy, dobrej organizacji oraz 

rozporządzania  czasem ’’

,, Nauczyłam się co to jest 

bioróżnorodność. ‘’

,, Co oznacza Bioróżnorodność 

oraz jakie ma znaczenie dla 

naszego środowiska.’’

,, że w  naszym  środowisku

w szybkim tempie. ginie coraz więcej 

zwierząt.”

,, Nauczyłam się sporo o racjonalnym 

gospodarowaniu energią,  o bioróżnorodności .”



,, WIEDZA UKSZTAŁTUJE POSTAWY ” 

Współpraca z Nadleśnictwem Stare Jabłonki i z panią 
leśniczy Anną Mikucką-Grzeszczyk



MATERIAŁY PROPONOWANE W PROGRAMIE

PRZEWODNIK 

Jak i dlaczego warto 

realizować edukację 

ekologiczną w szkole 

podstawowej

Zadanie interdyscyplinarne nr. 1 i 2 „Jakie 

możliwości daje nieskoszony trawnik?”

Zadanie interdyscyplinarne nr. 3 i 4 „Co to jest 

dobra żywność”?

Zadanie interdyscyplinarne nr. 5 i 6 „Co oznacza 

energia przyszłości?”LINK

LINK

LINK

https://ekologia.ceo.org.pl/europa-o-klimacie/materialy/przewodnik-zielony-lad-w-szkole
https://ekologia.ceo.org.pl/europa-o-klimacie/materialy/jakie-mozliwosci-daje-nieskoszony-trawnik-zadanie-interdyscyplinarne-0
https://ekologia.ceo.org.pl/europa-o-klimacie/materialy/jakie-mozliwosci-daje-nieskoszony-trawnik-zadanie-interdyscyplinarne-nr


CYKL SPOTKAŃ ON-LINE EUROPA O KLIMACIE

Spotkanie 1 - 18 lutego - „Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik?”

Spotkanie 2 - 04 marca - „Co to jest dobra żywność”?

Spotkanie 3 - 18 marca - „Co oznacza prąd i energia przyszłości?”

LINK

https://rejestracja.ceo.org.pl/content/europa-o-klimacie-konsumpcja-co-jest-dobra-zywnosc


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY I KONTAKTU

Rekrutacja do 
programu 

1PLANET4ALL -
RAZEM DLA 

KLIMATU!

Zapisz się na 
nasz Newsletter

Zapraszamy do 
polubienia 

naszego profilu 
na Facebook’u

Odwiedź nasze strony:

https://www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO
https://globalna.ceo.org.pl/newsletter
https://ekologia.ceo.org.pl/
https://globalna.ceo.org.pl/
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/aktualnosci/rekrutacja-do-nowej-edycji-1planet4all-razem-dla-klimatu


Fundacja Centrum

Edukacji 

Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa

www.ceo.org.pl

www.blog.ceo.org.pl

Dziękujemy za uwagę!

Kontakt

Koordynatorka programu:
justyna.zamojda@ceo.org.pl

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o 
klimacie" jest współfinansowany ze środków 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz 
Unii Europejskiej.


