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Szanowni Państwo,
Oddaję w Państwa ręce publikację pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. Jest to jedyne na naszym rynku
opracowanie łączące polskie i norweskie doświadczenia
w zakresie edukacji leśnej. Publikacja została stworzona
przez zespół zaangażowany w realizację projektu „Las drewno - człowiek - kompleksowy program podniesienia
świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na
terenie RDLP w Gdańsku”. Celem tego międzynarodowego projektu było również ukazanie wielowymiarowych
relacji zachodzących pomiędzy człowiekiem, przyrodą i jej
naturalnym, najbardziej przyjaznym bogactwem, jakim
jest właśnie drewno. Autorzy tego swoistego podręcznika pragnęli podzielić się z czytelnikami, a przede wszystkim z praktykami edukacji leśnej swoimi doświadczeniami i metodami pracy. Jestem przekonany, że udało im się
tego dokonać w stopniu bardziej niż pełnym. Z tego też
względu, proszę traktować niniejszą publikację jako materiał roboczy przeznaczony wprost do pracy z dziećmi
i młodzieżą. Jak mówi hasło przewodnie projektu „Las –
drewno – człowiek”, to właśnie relacje stanowią o istocie
rzeczy, a tego typu opracowania pozwalają na ich poznawanie i budowanie.
Darz Bór

Dyrektor RDLP w Gdańsku
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Etap 2: Doświadczanie i obserwowanie przyrody
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Wszystkie działania powinny zawsze odpowiadać etapom dydaktycznym poświęconym osiągnięciu świadomości proekologicznej.

Etap 3: Zrozumienie sieci zależności
w przyrodzie
Zdobywanie wiedzy na temat sieci zależności w przyrodzie pozwala zrozumieć wzajemne oddziaływanie na
siebie występujących w lasach roślin. Poznanie i zrozumienie relacji zachodzących między poszczególnymi
gatunkami w obrębie różnych ekosystemów, a także na
większych obszarach, na których występują struktury wielogatunkowe, prowadzi do lepszego zrozumienia
procesów występujących w przyrodzie.

Nauka czerpania
przyjemności
z przebywania na
łonie natury
Ponoszenie odpowiedzialności za
przyszłość

Doświadczanie
i obserwowanie
przyrody

Podejmowanie
proekologicznych
decyzji

Zrozumienie sieci
zależności w przyrodzie

w decydujący sposób wpływa na możliwość poszerzania
wiedzy i zdobywania rzetelnych informacji. Dysponując
rozległą wiedzą obejmującą odmienne punkty widzenia,
można w poważny sposób podejść do kwestii konfliktu
interesów występującego pomiędzy zainteresowanymi
stronami oraz wypracować własne zdanie na podstawie
rzetelnych informacji.

Etap 4: Zrozumienie współzależności między człowiekiem a przyrodą

Zrozumienie
współzależności
między człowiekiem a przyrodą

Etap 1: Nauka czerpania przyjemności z przebywania na łonie natury
Nauka czerpania przyjemności z przebywania na łonie
natury polega na praktycznym kształceniu wrażliwości,
czyli na czerpaniu pozytywnych wrażeń, i rozwoju pozytywnego nastawienia w stosunku do środowiska. Etap
ten najbardziej przyczynia się do zapoczątkowania zmiany nastawienia do zajęć na świeżym powietrzu, a także
rozbudzenia ogólnego zaciekawienia przyrodą, zachodzącymi w niej procesami oraz współżycia człowieka
z lasami.

Zrozumienie współzależności między ludźmi a lasami
ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia potencjalnych
konfliktów interesów występujących pomiędzy różnymi
zainteresowanymi stronami. Właśnie wszystkim takim
aspektom dotyczącym wzajemnych relacji człowieka z przyrodą poświęcony jest program LEAF. Program
ten odzwierciedla wszystkie funkcje, jakie lasy spełniają
w stosunku do ludzi w zakresie kulturowym, ekologicznym, gospodarczym i społecznym. Zrozumienie równowagi występującej między różnymi postawami ww.
stron ma zdecydowane znaczenie przy badaniu współzależności między człowiekiem a lasami.

Etap 5: Podejmowanie proekologicznych decyzji
Gdy zrozumiemy już współzależności zachodzące między
człowiekiem a przyrodą, będziemy mogli określić obszary występowania konfliktów interesów. Natomiast rozumiejąc, co leży u podstaw różnych punktów widzenia,
można będzie podejmować lepsze decyzje i alternatywne działania. Umiejętność zadawania właściwych pytań

fot. www.lasy.gov.pl

Aby osiągnąć główne cele pedagogiki leśnej, należy
określić podstawowe ramy standardów jakości. Wspomniane standardy określają środki pozwalające zapewnić edukację ekologiczną dla zrównoważonego rozwoju
(EDZ) przy uwzględnieniu rzeczywistych zmian zachowań i postaw uczestników programu. Standard opisuje
sześć etapów dydaktycznych, a także związane z nimi
działania. Tych sześć etapów należy powtarzać w stosunku do uczestników programu w różnym wieku. Odpowiednie działania w ramach wszystkich ww. etapów
muszą być dostosowane do wieku uczestników programu, a także lokalnych warunków panujących w lasach
i omawianych kwestii.

Poszczególne etapy można powtarzać wielokrotnie, co
za każdym razem pozwoli zyskać większe doświadczenie, a także poszerzyć wiedzę i horyzonty.

fot. www.lasy.gov.pl

Zapewnienie edukacji
ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju

Doświadczanie i obserwowanie przyrody pozwala
w znacznym stopniu poznać systemy przyrodnicze i różne gatunki roślin. Ponadto prowadzone w lasach zajęcia polegające na obserwowaniu natury wpływają na
zwiększenie doświadczenia i wzmocnienie osobistego
stosunku do omawianych kwestii. Nabyta wiedza nie
spowoduje zmiany zachowań, jednak zapewni nam lepsze podstawy do przemyśleń i przyjęcia pożądanych zachowań.

Etap 6: Ponoszenie odpowiedzialności za przyszłość
W celu zwiększenia świadomości ekologicznej bardzo
ważne jest, aby zrozumieć, czym w istocie jest zrównoważony rozwój i co samemu można zrobić w tym zakresie. Każdy człowiek w grupie i indywidualnie odpowiada
za swoje działania. Bazując na wykształceniu i wiedzy,
nowocześni obywatele mogą podejmować uzasadnione
decyzje zmierzające do utrzymania i poprawy zrównoważonego stylu życia. Zajmowanie się kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności obejmuje wiedzę oraz
postawy mające motywować przyszłych konsumentów
i decydentów do podejmowania lepszych wyborów.
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fot. Andrzej Chrenowski

fot. www.lasy.gov.pl

z grup będzie chodzić po lesie, próbując odnaleźć i zapisać w notatnikach możliwie jak najwięcej angielskich
słów związanych z lasem. Zabawa polega na odnalezieniu jak największej liczby słów.
Możesz także zdecydować, że słowa muszą mieć coś
wspólnego z pierwszym słowem (drzewo) oraz że w obrębie wszystkich słów zachowane muszą być powiązania
z pierwszym słowem.

Zadania
Pomiary długości,
i objętości drzew

Jaką objętość zajmuje las?

Matematyka w praktyce

Jak długi jest 1 metr?

Zastąp angielskie słowa wyrazami lokalnymi.

Uczniowie wybierają drewniany kijek, którego długość
- ich zdaniem - wynosi 1 metr. Nauczyciel sprawdza pomiary.

Cel zadania

> Za pomocą kołków utwórz obszar jednego metra
kwadratowego.

> Za pomocą kołków utwórz sześcian o objętości jednego
metra sześciennego.

> Utwórz sześcian o objętości jednego decymetra
sześciennego = 1 litra.

Ile drzew jest w lesie?

> Czterech

uczniów wyznacza krokami
o powierzchni 10 x 10 metrów (100 m2).

kwadrat

> Należy policzyć drzewa w obrębie tego obszaru.
> Ile drzew rośnie na obszarze 1000 m2 i 10 000 m2
(1 ha)?

Jak wysokie jest drzewo?

> Zmierz wysokość, korzystając z zasady trójkąta

równoramiennego (lub użyj przyrządu do pomiaru
wysokości).

> Zmierz wysokość większej liczby drzew, aby wyznaczyć
wartość średnią.

Ile wynosi objętość drewna
w drzewie?

> Zmierz średnicę i wysokość. Oblicz objętość.

Ułóż fabułę, korzystając z ilustracji pochodzących z podręczników historii oraz ważnych wydarzeń w historii leśnictwa.

Podawanie słów związanych
z lasem
Znajdź słowa, które opisują las. Pobudzając twórcze
myślenie, podawaj odpowiednie słowa.

Odpowiedź: (1/10) kołka
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drzew. Oblicz całkowitą objętość na wybranym
obszarze.

Poznawanie kluczowych pojęć poprzez ćwiczenia
praktyczne.

> Jak duża jest odległość wynosząca 10 cm/1 dm?

Zapoznaj się z ważnymi wydarzeniami historycznymi.
Co wynika z naszych podręczników historii? Które z opisywanych wydarzeń są istotne z punktu widzenia ludzi
i lasów?

Uczniowie skojarzą daty i miejsca różnych wydarzeń
i działań.

> Oblicz objętość przeciętnego drzewa i określ liczbę

powierzchni

Historia lasu

Uczniowie powinni przyswoić sobie słownictwo związane z lasem i drzewami.
Uczniowie powinni rozwinąć umiejętność zapamiętywania słów pochodzących z języka obcego.
Przed rozpoczęciem pikniku należy odpowiednio przygotować klasę, informując uczniów, że będą uczestniczyć
w zabawie w słowa. Uczniowie mają podać jak najwięcej nowych angielskich słów związanych z lasem. Słowa
należy zapisywać w notatnikach. Oczywiście, zadanie to
można wykonać nie tylko w środowisku leśnym.
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Pogoda, klimat i zmiana klimatu
Pogoda

> Czym jest zmiana klimatu?
............................................
............................................

Porozmawiaj po angielsku z uczniami na temat lasu.
Wprowadź nowe słowa i pokaż, w jaki sposób za pomocą słownika i urządzeń mobilnych można odnaleźć nowe
słowa, w przypadku gdy znajdą coś nieznanego.

> Wymień wszystkie słowa, które - twoim zdaniem -

Wpływ przyrody na język

Podkreśl, że w słowie „drzewo” zawiera się wiele innych
słów: pień, korzeń, gałąź, gałązka, liść; natomiast „kwiat”
składa się z łodyżki, liści i płatków.

Klimat

W ramach tego ćwiczenia należy porozmawiać z osobami z lokalnej społeczności, przyjrzeć się mapom lub
w inny sposób zbadać swoje otoczenie, aby odnaleźć
słowa, zwroty i przysłowia, których pochodzenie wiąże
się z przyrodą.

Mapa słów
Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku będzie narysowanie, na przykład w klasie, wykresu - mapy słów
- w której słowo „drzewo” znajdować się będzie pośrodku słów kluczowych, od których rozchodzić się będą
wszystkie dodatkowe słowa.
Zadanie to pozwala także uświadomić uczniom, że
w środowisku naturalnym występuje wiele różnych rodzajów kwiatów, drzew i zwierząt - a wszystkie one
mają zarówno polskie, jak i angielskie nazwy.

Zabawa w słowa
Wyjdźcie do lasu. Zabierzcie ze sobą słowniki, notatniki i urządzenia mobilne. Podziel uczniów na małe grupy i wyjaśnij im, że zaczynacie zabawę w słowa. Każda

opisują pogodę.
………………………………………..
………………………………………..

> Czy można użyć słów opisujących pogodę, aby opisać
klimat w miejscu, w którym mieszkasz? Znajdź słowa
najlepiej opisujące każdą z pór roku:
Wiosna:..............................
Lato:...................................
Jesień:................................
Zima:..................................

> Czy w obrębie granic twojego kraju występują różne
strefy klimatyczne? Porozmawiaj o tym z kolegami.

> Jakie ubranie wkładasz, gdy temperatura wynosi:
-10 stopni Celsjusza?.......
+10 stopni Celsjusza?......
+20 stopni Celsjusza?......

> Porozmawiaj o tym z kolegami:

Jeśli temperatura zmieni się o 10 stopni w ciągu dnia,
jaki będzie miało to wpływ na ciebie? Czy twoje zajęcia
pozaszkolne są uzależnione od temperatury?

Przyroda przez długie lata wpływała na kształtowanie
się naszego języka. Wiele słów i zwrotów powstało dzięki formom i zjawiskom przyrodniczym. Inne przeniknęły
do języka poprzez wcześniejsze wpływy i zapożyczenia.
Część 1
Skorzystaj z internetu lub księgi imion, aby odnaleźć nazwy własne pochodzące od słów związanych z przyrodą.
Część 2
Znajdź nazwisko, które zawiera w sobie słowa związane
z przyrodą. Łatwo zobaczysz, że niektóre nazwiska mają
charakter lokalny i pochodzą od konkretnych miejsc lub
opisują przyrodę w danym miejscu.
Część 3
Porozmawiaj z dwiema dorosłymi osobami i postaraj się
znaleźć zwroty pochodzące ze społeczności lokalnej.

Część 4
Korzystając z internetu, poszukaj przysłów, znajdź także
polskie przysłowia. Przejrzyj listę i wybierz takie, które
wiążą się z formami i zjawiskami przyrodniczymi.

Wyroby z drewna w codziennym
życiu
Wprowadzenie: rozmawiając o wielkości emisji CO2,
będącej wynikiem naszego stylu życia, musimy wziąć
pod uwagę proces wytwarzania kupowanych przez nas
produktów. Jedną z kwestii, nad którą należy się zastanowić, jest rodzaj materiału, z którego wykonano dany
produkt. Czy wiesz, z czego wykonano otaczające cię
przedmioty?
Wyposażenie: aparat cyfrowy
Miejsce: dom

Zadanie 1: Aparatem fotograficznym musisz udokumentować, ile produktów wykonanych z drewna zwykle
otacza cię każdego dnia. Oznacza to, że gdy się obudzisz, musisz mieć aparat w pobliżu, aby zrobić zdjęcia
wszystkich drewnianych produktów, które zobaczysz i/
lub z których skorzystasz aż do wieczora, gdy pójdziesz
spać.
Przygotuj historię składającą się ze zdjęć i przedstaw ją
pozostałym osobom w klasie.
Pytania:
1. Ile zdjęć zrobiłeś?
2. Zrobiłeś mniej czy więcej zdjęć, niż się spodziewałeś?
3. Czy potrzebujemy drewna? Czy też drewno można
łatwo zastąpić innymi materiałami?
4. Z jakimi zaletami wiąże się stosowanie drewna
w porównaniu z innymi materiałami?
5. Z
jakimi
wadami
wiąże
się
stosowanie
drewna w porównaniu z innymi materiałami?
Z czego wykonano ten przedmiot?

fot. Ewelina Sobańska

6

Wprowadzenie: Gdy weźmiemy pod uwagę, ile CO2
emitujemy, musimy przemyśleć, co kupujemy. Jedno
z pytań, które musimy sobie postawić, brzmi: „Z czego
wykonano dany przedmiot?”. Różne rodzaje materiałów wiążą się z różnymi metodami produkcji, sposobami
użytkowania i różną trwałością. Ponadto różne są losy
tych produktów po ich wyrzuceniu. Dlatego powinniśmy być świadomi, z jakiego materiału wykonano dany
przedmiot. Czy wiesz, z czego wykonano przedmioty
w twoim domu?
Czas trwania: 1 h
Wyposażenie: aparat cyfrowy
Miejsce: dom

Lp.

Produkt

1

Ława kuchenna

2

Posadzka

3

Ściany

4

Stół

5

Szafki

6

Zasłony/żaluzje

7

Talerze

Z jakiego materiału
go wykonano?

Zadanie 2: Idź do kuchni. Odszukaj przedmioty wymienione poniżej i odpowiedz na pytania. Zrób zdjęcie
przedmiotu, który wykonałbyś z innego materiału niż
drewno. Uzasadnij wszystkie swoje odpowiedzi.
Porównaj swoją listę z listami kolegów. Czy znalazłeś jakieś różnice?
Pytania:
1. Jakie inne pytania powinniśmy sobie zadać podczas
zakupów?
2. Podaj powody przemawiające za wyborem drewna
jako materiału.
3. Co przemawiałoby za wybraniem innego materiału
niż drewno?
Jeśli jest z drewna, to czy
Jeśli nie jest z drewna,
chcesz następnym razem
to czy można by go wytakże wybrać jego drewnianą
konać z drewna?
wersję?

Ogień - odwrotność fotosyntezy

Poznaj zjawisko fotosyntezy, spalając drewno.

Spalaniu towarzyszy zjawisko odwrotne do fotosyntezy.
Ciepło pochodzące od promieni słonecznych uwalniane
jest wraz z dwutlenkiem węgla i wodą. W procesie spalania konsumowane są tlen i drewno.
Zatem jest to proces przeciwny do fotosyntezy.
Omów przebieg tych dwóch procesów.

dza się w kłodę, a następnie dokonuje się odczytu wskazań. Jednak, gdy nie dysponujemy takim miernikiem, dostępne są inne metody pomiaru.
Uderz dwiema kłodami drewna o siebie. Jeśli drewno
jest wilgotne, usłyszysz stłumiony dźwięk. Natomiast
gdy usłyszysz dźwięk, który przypomina uderzenie kija
bejsbolowego w piłkę, oznaczać to będzie, że drewno
jest suche.
Możesz także rozsmarować mydło po jednej stronie
kłody i dmuchnąć z drugiej strony. Gdy pojawią się pęcherzyki, to drewno jest suche. Widoczne pęknięcia rozchodzące się od środka końca kłody także wskazują, że
drewno jest odpowiednio suche.

Różnica między nowymi i starymi piecami

Drewno opałowe - objętość, masa
i energia

Drewno opałowe znajduje powszechne zastosowanie
w wielu domach jako źródło energii. Jednak jak suche powinno być drewno, aby zapewnić najbardziej efektywne
uzyskanie ciepła i w jaki sposób można sprawdzić, czy
drewno jest odpowiednio suche? Tak jak wiele jest pytań, tak wiele gatunków drzew rośnie w lasach, które
cechują różne wartości opałowe.
Wartość opałowa jest energią zmagazynowaną w drewnie, a wyraża się ją w kilowatogodzinach (kWh). Ogólnie można powiedzieć, że im twardsze jest drewno, tym
wyższa jest jego wartość opałowa. Jednakże na wartość
opałową wpływają także wilgotność i masa drewna.
Gdy wilgotność wynosi 17-20%, drewno uznaje się za suche. Przy wilgotności przekraczającej 17-20% zauważyć
można - oprócz gorszego spalania - że powstaje więcej
dymu i sadzy, a przy tym można wyczuć nieco kwaśny
zapach.
Wartość opałowa drewna wysuszonego do uzyskania
wilgotności na poziomie 17-20%, o objętości jednego metra sześciennego, dla poszczególnych gatunków
drzew wynosi:
> buk - 3000 kWh
> jesion i dąb - 2900 kWh
> klon - 2800 kWh
> brzoza - 2700 kWh
> sosna - 2350 kWh
> osika i świerk - 2150 kWh.
Jednocześnie 1 kg drewna o wilgotności 17% pozwala
uzyskać 4300 watów przy 100-procentowym wykorzystaniu wszystkich gatunków drzew!
Najdokładniejszą metodą sprawdzenia suchości drewna
jest zastosowanie miernika wilgotności, który wprowa-

To, ile ciepła uzyskuje się podczas spalania drewna, zależy nie tylko od wybranego typu, lecz także od wieku
pieca lub kominka.
Wobec wykorzystania drewna na poziomie około 80
procent w nowych piecach oczywiste jest, że stare piece
oferujące zaledwie 40-procentowe wykorzystanie należy wymienić. Dodatkową kwestią jest ochrona środowiska. W przypadku pieców zapewniających czyste spalanie emisja cząstek sadzy jest ograniczona o ponad 90
procent.
Ponadto nowoczesny, opalany drewnem piec lub kominek, zapewniający czyste spalanie i 80-procentowe
wykorzystanie drewna, pozwala uzyskać 3400 watów,
podczas gdy starsze piece, które nie oferują czystego
spalania, są w stanie zapewnić energię równą zaledwie
połowie tej wartości.
Gdy zmniejszymy wartość opałową paliwa dzięki większej wydajności pieca, otrzymamy wartość netto ciepła:
Ile ciepła netto uzyskuje się, spalając 1 kg drewna w starym piecu, a ile w nowym?
Jaką cenę trzeba zapłacić za 1 kg suchego drewna? Oblicz koszt energii uzyskanej przy wykorzystaniu różnych
pieców.

Konflikt interesów
Ludzie wykorzystują lasy do wielu celów. Niektórzy
kierują się interesem ekonomicznym, inni troszczą się
o lasy ze względu na wiążące się z nimi wartości społeczne i kulturowe, a jeszcze inne osoby niepokoją się
o wartości biologiczne lasów. Każdy z tych aspektów
jest równie ważny i jest reprezentowany przez strony
wspierające w szczególności prezentowany przez nie
punkt widzenia. W przypadku występowania większej
liczby takich stron może dojść do konfliktu interesów.
Konflikty interesów są bodźcem dla procesów demokratycznych. Ważne jest, aby młodzi ludzie mogli czerpać
doświadczenie z uczestniczenia w tych procesach i patrzeć na daną sprawę z różnych perspektyw.
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Zadanie - „co zainteresowane strony chcą uzyskać
z lasu” - może stanowić tło do wprowadzenia zadań dotyczących konfliktu interesów.
Konflikty interesów rodzą wiele pytań
> Które potrzeby zainteresowanych stron mogą
potencjalnie wywołać konflikt?
> Czy któraś z wielu różnych potrzeb jest bardziej
wartościowa od pozostałych?
> Jak zmierzymy, czy coś jest cenne?
> Czy możliwe jest znalezienie rozwiązania, na które
zgodzą się wszystkie strony?
Konflikt interesów jest bardzo odpowiednim tematem
do poprowadzenia prac projektowych
> Przygotowanie komunikatów w oparciu o rozmowy
przeprowadzone z różnymi zainteresowanymi stronami.
> Odegranie scenki, w której uczniowie prezentują konflikty interesów.
> Przeprowadzenie debaty w klasie, w której uczestniczą
dwa zespoły lub więcej argumentujące różne punkty
widzenia.

fot. Andrzej Schleser
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Przykłady możliwych konfliktów:

Wiele ilustracji można łatwo zastąpić przedmiotami.
Poz.

Turyści pragną zróżnicowanej przyrody
i spokoju

Właściciele lasów wykorzystują maszyny do
pozyskiwania drewna

1

2
Przemysł oparty na
drewnie potrzebuje
tego materiału, aby
zaspokoić popyt konsumentów

Leśnicy muszą zbudować drogi, by móc
wywozić pozyskane
drewno

Wraz z wycięciem
drzew znikną niektóre
grzyby

Drogi mogą wpłynąć na
siedliska i zachowania
migracyjne zwierząt

3

4

Leśnicy dążą do długoterminowego czerpania
korzyści

6

Nowocześni obywatele dążą do zapewnienia zrównoważonej przyszłości
Jak możemy dzisiaj przygotować dzieci, aby w przyszłości wyrośli z nich odpowiedzialni obywatele?
Celem tego materiału edukacyjnego jest uświadomienie
uczniom wpływu konsumentów na globalne ocieplenie,
a także pobudzenie u nich refleksji na temat ich roli jako
konsumentów. Dodatkowym celem zadania jest przedstawienie drzew jako pochłaniaczy węgla oraz omówienie znaczenia lasów w procesie walki z globalnym ociepleniem.

Wprowadzenie
Jednym z największych wyzwań ludzkości jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia tak
złożone zagadnienie stanowi wyzwanie dla nauczycieli. Aby móc podnieść poziom świadomości ekologicznej, kluczowe jest posiadanie odpowiedniej wiedzy. Być
może jednak jeszcze ważniejsze jest tu zrozumienie roli
każdego z nas.

Narzędziami edukacyjnymi w tym zadaniu są ilustracje
i przedmioty, które pozwolą wzmocnić proces aktywnego uczenia się i krytycznego myślenia. Te ilustracje
i przedmioty służą do pobudzenia refleksji i dyskusji.
Wykorzystuje się je w tym zadaniu dydaktycznym, aby
umożliwić krytyczną ocenę wyborów, przed którymi
stoimy jako konsumenci.
A zatem nowoczesny obywatel, na podstawie swojego
wykształcenia i nabytej wiedzy, będzie w stanie podejmować uzasadnione decyzje zmierzające do utrzymania
i poprawy zrównoważonego stylu życia.
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Ilustracje i przedmioty
Zadanie to opisano w odrębnym arkuszu. Należy pamiętać, że nie zawsze trzeba uzyskać „dobre lub złe” odpowiedzi. Chodzi raczej o pobudzenie dyskusji i procesu
uczenia się.

Fotograf

Uwaga

Teren narciarstwa zjazdowego

Narciarstwo zjazdowe wymaga zastosowania wyciągu,
Trygve Øvergård a zatem jest bardziej energochłonne od narciarstwa
biegowego.

Narciarstwo biegowe

Terje
Johannesen
Autobus zabierze więcej pasażerów, a zatem jest to
lepszy wybór od samochodu. Jednakże wypełniony
samochód jest lepszy od pustego autobusu!

Autobus
Samochód

5
Ochrona obszarów
leśnych w celu zachowania zagrożonych
gatunków

Tytuł

9

Dom murowany

Nina ReeLindstad

W procesie produkcyjnym uwalniany jest dwutlenek
węgla.

Dom drewniany

Nina ReeLindstad

Drewno magazynuje węgiel, a zatem jest to lepszy
wybór.

Torba plastikowa

Nina ReeLindstad

Plastik wytwarza się z ropy naftowej, która nie jest
zasobem odnawialnym. Ponadto torby plastikowe nie
są trwałe i często się je wyrzuca.

Siatka na zakupy

Nina ReeLindstad

Można z niej korzystać wielokrotnie.
Jest wykonana z bawełny, czyli zasobu odnawialnego
(jednakże w wielu przypadkach produkcja bawełny
stanowi problem z uwagi na stosowanie pestycydów).

Molo betonowe

Nina ReeLindstad

W procesie produkcyjnym uwalniany jest dwutlenek
węgla.

Molo drewniane

Nina ReeLindstad

Drewno magazynuje węgiel, a zatem jest to lepszy
wybór.

Woda butelkowana

Nina ReeLindstad

Woda kranowa

Anna Lena
Albertsen

Banany

Anna Lena
Albertsen

Jabłka

Anna Lena
Albertsen

Tam, gdzie woda kranowa jest zdatna do picia, korzystanie z wody w butelkach nie jest konieczne, a ponadto wiąże się ono z problemami środowiskowymi
z uwagi na proces produkcji i transportu butelek.

Czas transportu bananów jest dłuższy. Oczywiście dla
różnych krajów będzie on różny. A zatem jabłka i banany można zastąpić innymi owocami/warzywami.

Brzoza jest w Norwegii gatunkiem lokalnym. Natomiast zastosowanie drewna merbau wiąże się z koniecznością jego transportu.
Ponadto drzewa merbau uznaje się za gatunek zagrożony.

Podłoga z drewna brzozowego

Anna Lena
Albertsen

Podłoga z drewna merbau

Nina ReeLindstad

Stołek metalowy

Anna Lena
Albertsen

W procesie produkcyjnym uwalniany jest dwutlenek
węgla.

Stołek drewniany

Nina ReeLindstad

Drewno magazynuje węgiel, a zatem jest to lepszy
wybór.
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Poz.
10

11

12

13

14

Tytuł

Uwaga

Anna Lena
Albertsen

Jest to lepszy wybór z uwagi na ponowne wykorzystanie materiału.

Podeszwy wykonane z kauczuku

Anna Lena
Albertsen

Kauczuk także jest zasobem naturalnym i odnawialnym, a zatem wybór nie jest oczywisty!

Kubki papierowe

Anna Lena
Albertsen

Są wykonane z drewna, a więc zasobu odnawialnego.

Kubki plastikowe

Anna Lena
Albertsen

Są wykonane z ropy naftowej, która nie jest zasobem
odnawialnym.

Sweter z polaru

Anna Lena
Albertsen

Jest wykonany w oparciu o ropę naftową, która nie
jest zasobem odnawialnym. Jednakże polar można
także wyprodukować, wykorzystując używane butelki
plastikowe, co jest dobrym przykładem ponownego
wykorzystania materiałów.

Sweter z wełny

Anna Lena
Albertsen

Wełna jest zasobem odnawialnym.

Piec grzewczy opalany ropą

Nina ReeLindstad

Oba piece grzewcze emitują jednakową ilość CO2.
Jednakże drewno nie uwolni więcej CO2 niż pochłonęło
pod postacią rosnącego drzewa, a przy tym drewno
jest surowcem odnawialnym.

Piec grzewczy opalany
drewnem

Anna Lena
Albertsen

Most betonowy

Nina ReeLindstad

W procesie produkcyjnym uwalniany jest dwutlenek
węgla.

Most drewniany

Nina ReeLindstad

Drewno magazynuje węgiel, a zatem jest to lepszy
wybór.

Łódź z włókna szklanego

Nina ReeLindstad

W procesie produkcyjnym uwalniany jest dwutlenek
węgla.

Łódź drewniana

Nina ReeLindstad

Drewno magazynuje węgiel, a zatem jest to lepszy
wybór.
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Fotograf

Podeszwy wykonane ze
starych opon samochodowych

Ilustracje i przedmioty - praca
w klasie

to uczniowie muszą omówić ilustracje i uzasadnić swoją
decyzję.

W tym zadaniu wykorzystuje się 30 zdjęć przedstawiających 15 tematów. Każdemu tematowi odpowiadają dwa
zdjęcia, z których jedno przedstawia rozwiązanie uważane za bardziej przyjazne dla środowiska.

Następnie uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy,
z których jedna grupa będzie mieć ilustracje przedstawiające rozwiązania przyjazne dla środowiska, natomiast
druga ilustracje z rozwiązaniami mniej przyjaznymi dla
środowiska.

Każdy z uczniów wybiera zdjęcie. Pierwszym zadaniem
jest odnalezienie ucznia z ilustracją odpowiadającą wybranemu zdjęciu. Uczniowie muszą przyjrzeć się nawzajem swoim zdjęciom i znaleźć, co łączy obie ilustracje.
Gdy wszyscy uczniowie utworzą pary, kolejnym zadaniem będzie wskazanie, która z ilustracji przedstawia
rozwiązanie bardziej przyjazne dla środowiska. Ponad-

Kolejno każdy uczeń grupy z ilustracjami przedstawiającymi rozwiązania przyjazne dla środowiska wstaje,
pokazuje swoje zdjęcie i omawia, dlaczego należy ono
właśnie do tej grupy. Uczeń z drugiej grupy z ilustracją
odpowiadającą pokazanej wstaje i uzasadnia, dlaczego
jest w tej grupie. Wszyscy uczniowie decydują, czy doszli
do właściwego wniosku.
fot. Andrzej Schleser

Opis zastosowanych metod
W opracowanym pakiecie przedstawionych jest kilka
scenariuszy zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących uczestników. Są to mapa mentalna, metaplan, linia czasu, metoda trójkąta, pytania i odpowiedzi, praca
z tekstem, dyskusja oraz praca z internetem.

Barbara Czołnik

„Edukacja leśna dla
zrównoważonego rozwoju w praktyce gimnazjalnej”
Wprowadzenie

20

Idealnym rozwiązaniem w edukacji dla zrównoważonego rozwoju jest spójne traktowanie wiedzy, umiejętności i postaw oraz wieloaspektowe podejście do ludzi
i środowiska dające szansę na kompromis i trwały rozwój. Uprawianie edukacji dla zrównoważonego rozwoju
stawia przed edukatorami duże wyzwania, albowiem
chodzi tu nie tylko o przekazywanie wiedzy ekologicznej, ale o stwarzanie lub wykorzystywanie sytuacji wychowawczych w taki sposób, aby trwały rozwój lasów

stawał się wartością normującą społeczne podejście do
funkcji lasów. Proekologiczne działania znajdują dzisiaj
poparcie w szkołach, zakładach pracy, organizacjach
pozarządowych oraz w rodzinie. Poparcie to budowane
jest na różnych poziomach, na poziomie lokalnym, regionalnym, w skali kraju i szerzej. Osiąganie ekologicznych
standardów na tych poziomach staje się miarą postępu
w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście dużej wagi nabiera obecność leśników w społecznym dialogu, w konstruktywnej współpracy w dziedzinie
ekorozwoju. Należy włączać się w ten nurt, aby z jednej strony rozwijać powszechne zrozumienie podejmowanych w leśnictwie działań hodowlanych, ochronnych
i użytkowych, a z drugiej - kształtować świadomość
norm, ograniczeń i możliwości niekonfliktowego korzystania z lasów.
W edukacji dla zrównoważonego rozwoju ważności nabiera nauczanie problemowe, które jest strategią dydaktyczną opartą na badaniu i rozwiązywaniu autentycznych
problemów podawanych przez nauczającego. Strategia
ta zwiększa samodzielność poznawczą uczących się
poprzez odkrywanie nowej wiedzy. Jej celem jest także wychowanie, czyli umiejętność stosowania wiedzy
w życiu społecznym. Nauczanie to sprzyja uczeniu się
ze zrozumieniem, pozwala uczącym się przechodzić od
prostych, łatwiejszych treści do trudniejszych. Nauczanie
problemowe zawsze łączy teorię z praktyką oraz myślenie abstrakcyjne z konkretnym, utrwala wiedzę i pozwala na tworzenie nowych układów treści ze znanych
elementów. Ponadto rozwija operatywność i ułatwia
stosowanie wiedzy i umiejętności w nowych sytuacjach.

METAPLAN - jest graficznym zapisem dyskusji. Uczestnicy podzieleni na grupy dyskutują na określony temat,
tworząc jednocześnie plakat. Metoda ta służy omawianiu trudnych spraw oraz rozwiązywaniu konfliktów. Jest
ona stosowana w celu kształtowania krytycznego myślenia, rozwijania dobrej komunikacji i umiejętności negocjacji. Dzięki niej uczestnicy skłonni są do rozważania
problemu, analizowania faktów i poszukiwania wspólnego rozwiązania.
METODA TRÓJKĄTA - jest graficznym przedstawieniem
rozważanego problemu. Polega na diagnozie problemu,
jego analizie, ocenie przyczyn występowania problemu, poszukiwaniu sposobów usuwania tychże przyczyn.
Metoda ta umożliwia rozwiązywanie problemu w sposób zaplanowany. Sprzyja także skutecznej komunikacji,
współpracy w grupie oraz współodpowiedzialności za
efekty pracy zespołowej.
LINIA CZASU - jest także metodą graficznego przedstawiania zagadnienia lub problemu. Jest odpowiednia

DYSKUSJA DYDAKTYCZNA - to metoda wyrażania swojego zdania, argumentacji i ćwiczenia szacunku dla przekonań odmiennych. Służy ona wyrabianiu dyscypliny formułowania myśli i dyscypliny czasu wypowiedzi. Temat
dyskusji musi być dobrze sformułowany i umożliwiać
ścieranie się przynajmniej dwóch racji. Dobra dyskusja
wywołuje zaangażowanie emocjonalne uczestników.
Dyskusja może mieć charakter wolny, gdzie wszyscy na
równych prawach biorą w niej udział, respektując limity czasowe lub liczbę przydzielonych głosów. Jest też
dyskusja panelowa, kiedy kilka osób przedstawia głosy
w dyskusji, a po ich wystąpieniach mogą dyskutować
obserwatorzy.
PYTANIA I ODPOWIEDZI - to ważne narzędzie pracy zarówno prowadzącego, jak i uczestników zajęć. Pytania są
przydatne w różnych fazach zajęć. W fazie początkowej
służą koncentracji uwagi, weryfikacji posiadanej wiedzy,
identyfikacji ścieżek myślowych i skojarzeń. W fazie realizacyjnej pytania i odpowiedzi służyć mogą diagnozie
nabytej w trakcie zajęć wiedzy lub ponownej koncentracji uwagi na wybranym aspekcie rzeczy. Pytania odgrywają dużą rolę w fazie podsumowującej i oceniającej
przeprowadzone zajęcia, dopełniając je w pewną całość.
PRACA Z TEKSTEM - też może aktywizować uczestników
do uczenia się. Czytanie aktywne polega na uświadomieniu sobie sensu i poszukiwaniu w tekście określonych
informacji. Cel czytania może być sformułowany przez
prowadzącego poprzez postawienie odpowiedniego pytania, aby zwiększyć motywację uczestników do pracy
z tekstem. Uczestnicy mogą skupiać się na poszukiwaniu
niezwykłych wyrażeń, ciekawych faktów, metafor oraz
słów kluczowych. Teksty pochodzić mogą zarówno z literatury, jak i z prasy.
WYKORZYSTYWANIE INTERNETU - służy szybkiemu wyszukiwaniu informacji, ich porządkowaniu i wykorzystywaniu do opracowania konkretnego tematu zajęć.

fot. Ewelina Sobańska

fot. Ewelina Sobańska

W edukacji środowiskowej ważności nabierają metody
nauczania problemowego, do których należą: wykład
problemowy oraz metody aktywizujące odbiorców.
Wśród tych ostatnich cenne są analiza przypadku, metoda sytuacyjna, seminarium oraz różne rodzaje dyskusji, takie jak okrągły stół, burza mózgów i metaplan.
Pośród gier zastosowanie mają gry symulacyjne, decyzyjne i psychologiczne. Metodą aktywizującą jest także
inscenizacja. Metody te nie tylko dostarczają nowych
informacji, ale rozwijają zdolność analizy, syntezy wiedzy. Wspomagają kojarzenie tego, co nowe, z tym, co
już się wie na dany temat. Ponadto wzbogacają one doświadczenie i sprzyjają refleksji. Nauczanie problemowe
wymaga od nauczającego wysokiego kunsztu pedagogicznego, gruntownej znajomości treści oraz umiejętnego zainteresowania odbiorców problemem i kierowania
fazami jego rozwiązywania, a także systematyzowania
nabytej wiedzy. Nauczanie problemowe jest potrzebne
szczególnie dzisiaj, kiedy mnogość problemów związanych z niezadowalającą świadomością leśną społeczeństwa przewyższa liczbę skutecznych rozwiązań.

MAPA MENTALNA - jest to metoda wizualnego opracowywania zagadnienia czy problemu za pomocą słów,
haseł, symboli, zdjęć lub rysunków logicznie ze sobą
powiązanych. Polega ona na podaniu i zapisaniu danego zagadnienia lub hasła w centralnej części plakatu
i tworzeniu wokół niego rozgałęzień. Metodę tę można
stosować na zajęciach wprowadzających w wybrany temat w celu ukazania jego struktury. Służy ona uaktywnieniu wiedzy uczestników, pobudzeniu wyobraźni i zebraniu zestawu informacji wiążących się z nadrzędnym
hasłem. Mapę mentalną można też stosować w części
zajęć podsumowujących nabyte wiadomości lub przekonania. W tym przypadku metoda ta pomaga zapamiętać
i utrwalić najważniejsze kwestie związane z głównym
hasłem i ich powiązania i zależności między znanymi
a nowymi pojęciami.

w pracy nad kwestiami, które dadzą się przedstawić
chronologicznie. Można ją stosować do analizy cyklów,
etapów następujących po sobie, do opisu rozwoju ważnych poglądów na dany temat. Jest również przydatna
w dokonywaniu syntezy faktów historycznych.
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Scenariusz 1
„Las zaprasza nas”
Miejsce zajęć: sala edukacyjna lub wiata turystyczna
Czas zajęć: 90 minut
Cel główny: rozbudzanie zainteresowania lasem jako
atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego; wpajanie w umysły uczniów zasad niekonfliktowego korzystania z lasu
Metody pracy: pogadanka połączona, pytania i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne
Formy pracy: zbiorowa całą klasą, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: zagadka, treść wiersza pt. „Wycieczka” W. Ścisłowskiego, komputer z projektorem
i ekranem, komplet slajdów, karty pracy ucznia, tablica
lub flipchart oraz pisaki.

Przebieg zajęć
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Faza wstępna
1. Zaciekawienie uczniów tematem zajęć poprzez
przedstawienie slajdu z zagadką:
Co to jest?
W jednym miejscu wiele drzew.
Wśród tych drzew słychać śpiew,
a pod drzewem grzybek, ziele.
Odwiedź miejsce to w niedzielę.

rowerowa, 3) ścieżka konna, 4) ścieżka biegowa,
5) ścieżka narciarska, 6) ścieżka dydaktyczna, 7)
wiata edukacyjna, 8) punkt widokowy, 9) parking
leśny, 10) miejsce na ognisko, 11) pole biwakowe,
12) jagodzisko, 13) grzybobranie.
3. Wprowadzenie nowych terminów językowych
dotyczących kilku rozwijających się aktywności
turystycznych: nording walking, orienteering, survival
i birdwatching.
> Prezentacja slajdów i omówienie poszczególnych
terminów.
> Samodzielne rozwiązywanie zadania przez uczniów
(karta pracy nr 1). (Połącz w pary nazwy i piktogramy).
4. Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
5. Analiza
wiersza
Włodzimierza
Ścisłowskiego
„Wycieczka” . Samodzielna praca uczniów z kartą
pracy nr 2. (Wymień nieodpowiednie zachowania
w lesie).
Faza podsumowania
1. Dekalog właściwego zachowania w lesie - karta
pracy nr 3 - praca w parach.
2. Prezentacja wybranych dekalogów.
3. Rozwiązywanie rebusu oraz zapisanie w 5 zdaniach
uzasadnienia otrzymanego hasła - karta pracy nr 4 praca samodzielna.
4. Prezentacja wybranych rozwiązań.

Karta pracy nr 1 „Las zaprasza
nas”
Połącz w pary poniższe nazwy i piktogramy.
Ścieżka rowerowa

Karta pracy nr 2 „Las zaprasza
nas”

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

Ścisłowski Włodzimierz

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

Wycieczka
Był las
proszę was,
i do tego lasu
dla zabicia czasu
przyszli chłopcy weseli
i do dzieła się wzięli.
Pierwszy wyrzeźbił w korze
swoje nazwisko nożem.
Drugi, gdy tylko przybył
nogami zmiażdżył grzyby.
Trzeci nałamał gałęzi,
i motyla uwięził.
Czwarty wrzeszczał jak goryl,
(słychać go do tej pory).
Piąty z wiatrówką w dłoni
wiewiórkę zaczął gonić.
Szósty się bardzo rozgniewał
więc tłukł butelki o drzewa.
A las,
proszę was,
tak westchnął żałośnie:
- Ja wyrosłem pięknie!
A co z was wyrośnie??

Załącznik nr 3 do zajęć: „Las zaprasza nas”
Napisz w 10 punktach zasady poprawnego zachowania
w lesie.

To jest … .
2. Przedstawienie tematu zajęć: „Las zaprasza nas”
i zapisanie go na tablicy.
Faza realizacyjna
1. Rozmowa z uczniami na temat sposobów spędzania
wolnego czasu w lesie. Skojarzenia uczniów
zapisujemy na tablicy.
spacer

biegi

jazda rowerowa
obserwacje przyrodnicze

jazda konna

odpoczynek w podróży
ognisko

Pole biwakowe

Załącznik nr 4 - karta pracy ucznia
do lekcji „Las zaprasza nas”

Rozwiąż poniższy rebus, a odgadnięte hasło uzasadnij
w pięciu zdaniach.

zbiór jagód

grillowanie

zbiór grzybów
biwakowanie

2. Jak lasy są przygotowane na przyjęcie turystów?
Pokaz slajdów wzbogacony komentarzem na
temat zasad prawidłowego korzystania z obiektów
rekreacyjnych.
Zestaw slajdów: 1) ścieżka leśna, 2) ścieżka

Wiata edukacyjna

Punkt widokowy

5.....................................................................................
.......................................................................................

Scenariusz nr 2
„Zawody leśne ukryte w nazwach
miejscowości”
Miejsce zajęć: sala edukacyjna
Czas zajęć: 90 minut
Cel główny: rozwijanie wiedzy historycznej na temat
dawnych zawodów leśnych; uświadamianie uczniów, że
nazwy miejscowości mogą świadczyć o sposobach użytkowania przyrody w dawnych czasach
Metody pracy: pogadanka, pytania i odpowiedzi, wykorzystywanie internetu
Formy pracy: zbiorowa całą klasą, zespołowa, indywidualna

Przebieg zajęć

Ścieżka dydaktyczna

fotografowanie

zwiedzanie ścieżki
dydaktycznej

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

Środki dydaktyczne: atlasy ze spisem miejscowości,
urządzenia z dostępem do internetu, tablica, arkusze papieru, pisaki.

Ścieżka konna

Parking leśny

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

Rozwiązanie:................................................................
.......................................................................................

Faza wstępna
1. Pogadanka na temat nazw miejscowości związanych
z lasem, np. Czarnolas, Suchy Las itp.
2. Przedstawienie tematu zajęć: „Zawody leśne ukryte
w nazwach miejscowości” i zapisanie go na tablicy.
3. Rozmowa z uczniami na temat dawnych zawodów
leśnych związanych z obróbką drewna w lesie,
obróbką drewna w zakładach rzemieślniczych,
wykorzystaniem
produktów
dzikich
pszczół,
i zapisanie ich na tablicy.
Faza realizacyjna
1. Podział grupy na dwa zespoły. Każdy zespół
otrzymuje arkusz papieru i pisaki oraz zestaw nazw
zawodów i wyrobów z nimi związanych. Pierwszy
zespół otrzymuje zestaw nazw dawnych zawodów
wykonywanych w lesie (budnicy, smolarze, maziarze,
węglarze, dziegciarze, bartnicy) oraz nazwy towarów
leśnych dostarczanych przez te osoby (węgiel
drzewny, smoła, maź, popiół drzewny, dziegieć, miód
i wosk). Uczniowie przyporządkowują nazwy zawodu
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do nazwy produktu leśnego. Drugi zespół otrzymuje
zestaw nazw dawnych rzemiosł opartych na drewnie
(cieśla, kołodziej, stelmach, łagiewnik, bednarz,
snycerz) oraz nazwy wyrobów wytwarzanych
przez te osoby (beczki, wozy, drewniane koła,
drewniane domy, łodzie, rzeźby w drewnie). Zespół
przyporządkowuje nazwy zawodów do produktu
drzewnego. Oba zespoły mogą posługiwać się
informacjami znajdującymi się w internecie.
2. Zespoły referują wykonane zadanie. Prowadzący
czuwa nad ich poprawnością i ewentualnie koryguje
i wyjaśnia wątpliwe rozwiązania.
3. Następnie każdy zespół poszukuje w atlasach lub
w internecie nazw miejscowości świadczących
o praktykowaniu dawnych zawodów i sporządza ich
wykaz.
4. Zespoły referują wykonane zadanie.
Faza podsumowania
1. Pytania i odpowiedzi na temat obecnych zawodów
związanych z lasem.

nienie ochronnych funkcji lasów.
Proces wylesiania Europy zostaje zatrzymany.

Karta pracy: „Akcenty historyczne
idei zrównoważonego rozwoju”

> od lat 90. XX w.

Załącznik 1

Przyjęcie na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro deklaracji zasad zarządzania wszystkimi typami lasów na
kuli ziemskiej. Doskonalenie zasad zrównoważonej
gospodarki leśnej w Europie i Polsce opartej na podstawach ekologicznych.

Zapoznaj się z poniższymi cytatami i datami oraz wpisz
w teksty brakujące słowa.

Zapoznaj się z tekstami o gospodarce leśnej w Europie,
wytnij je i wklej w odpowiednim miejscu na linii czasu.
Dane do linii czasu: do XII w.; do XVI w.; od poł. XVIII w.
do poł. XIX w.; od poł. XIX w. do 1917 r.; od 1917 do 1965;
od lat 90. XX w.
Wyręby lasów pod budownictwo, rozwój rzemiosł,
hutnictwo szkła oraz wypalanie lasów w celu produkcji popiołu, węgla drzewnego, smoły i dziegciu.
Wyręby lasów na potrzeby szkutnictwa oraz wydobycia i warzenia soli.
Pojawienie się praw nakazujących odnowienie lasu
na wyciętych i wypalonych powierzchniach leśnych.

Scenariusz 4
„Akcenty historyczne zrównoważonego rozwoju”
Miejsce zajęć: sala edukacyjna lub wiata leśna
Czas zajęć: 45 minut

Scenariusz 3

Przyjęcie i doskonalenie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej opartej na podstawach ekologicznych.

Cel główny: zapoznanie uczniów z genezą idei zrównoważonego rozwoju, która wyrosła z racjonalnego podejścia do gospodarki leśnej

„Linia czasu dla lasu”

Wyręby i wypalanie lasów pod osadnictwo i rolnictwo oraz hutnictwo metali.

Metody pracy: pogadanka, pytania i odpowiedzi, praca
z tekstem, linia czasu

Intensywny okres prac zalesieniowych oraz wyróżnienie ochronnych funkcji lasów.

Formy pracy: całą grupą, indywidualna

Miejsce zajęć: sala edukacyjna lub wiata w lesie
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Faza podsumowująca
1. Uzasadnij tezę: Lasy w Europie umożliwiły rozwój
cywilizacyjny na tym kontynencie.

Czas zajęć: 60 minut
Cel główny: uzmysłowienie uczniom, że historia gospodarcza Europy wiązała się z historią użytkowania lasu
Metody pracy: linia czasu, pytania i odpowiedzi, dyskusja
Formy pracy: całą grupą, indywidualnie lub parami
Środki dydaktyczne: tablica lub flipchart, opisy etapów
historycznych, karta pracy - linia czasu, nożyczki, klej,
pisaki.

Przebieg zajęć:
Faza wstępna
1. Wprowadzenie w temat z podkreśleniem faktów,
że rozwój cywilizacyjny Europy można rozpatrywać
z historią podejścia do lasów, które były i są naturalną
formacją przyrodniczą na tym kontynencie.
2. Przedstawienie tematu zajęć i zapisanie go na tablicy.
Faza realizacyjna
1. Zapytaj uczestników, jak wyobrażają sobie stosunek
Europejczyków do lasu kolejno w XII, XV, XVII, XIX i XX
wieku. Odpowiedzi zapisujcie na tablicy w kolejności
chronologicznej na linii czasu (pionowe kreski
z naniesionymi datami).
2. Następnie uczestnicy dobierają się w pary i rozwiązują
zadanie „Linia czasu dla lasu” (Zał. 1).
3. Prowadzący sprawdza poprawność wykonanego
zadania.
4. Wybrana para mająca poprawnie wykonane zadanie
referuje je przed grupą.

Niekontrolowany rozwój przemysłu, rozwój kolejnictwa, wzrost liczby ludności powodujące dalsze wylesienia.

LINIA CZASU - zmiany podejścia do lasu
w Europie na przestrzeni wieków
(rozwiązanie)
> do XII w.

Wyręby i wypalanie lasów pod osadnictwo i rolnictwo oraz hutnictwo metali.

> do XVI w.

Wyręby lasów pod budownictwo, rozwój rzemiosł,
hutnictwo szkła oraz wypalanie lasów w celu produkcji popiołu, węgla drzewnego, smoły i dziegciu.

> do XVIII w.

Wyręby lasów na potrzeby szkutnictwa oraz wydobycia i warzenia soli.

> od poł. XVIII w. do poł. XIX w.

Pojawienie się praw nakazujących odnowienie lasów
na wyciętych i wypalonych powierzchniach leśnych.

> od poł. XIX w. do 1917 r.

Niekontrolowany rozwój przemysłu, rozwój kolejnictwa, wzrost liczby ludności powodujące dalsze wylesienia.

> od 1917 r. do 1965 r.

Intensywny okres prac zalesieniowych oraz wyróż-

Środki dydaktyczne: karty pracy (Zał. 1), ołówki.

Przebieg zajęć
Faza wstępna
1. Dialog z uczestnikami na temat terminu
„zrównoważony rozwój”. Co słyszeli o takim rozwoju
i co on oznacza?
2. Przedstawienie tematu zajęć: „Akcenty historyczne
zrównoważonego rozwoju”
Faza realizacyjna
1. Pogadanka na temat korzeni historycznych idei
trwałego rozwoju z prezentacją postaci, które tę ideę
postulowali, oraz zwrócenie uwagi, że wyrosła ona
na próbach uporządkowania stosunku człowieka do
lasów w wybranych krajach europejskich.
2. Wyjaśnienie uczestnikom, co oznaczało w praktyce
leśnej przyjęcie koncepcji trwałego rozwoju.
3. Rozdanie uczestnikom kart pracy z cytatami postaci
historycznych głoszących ideę trwałego rozwoju.
Uczestnicy czytają cytaty i uzupełniają w nich
brakujące słowa.
4. Prowadzący sprawdza poprawność wykonania
zadania.
Faza podsumowania
1. Wyjaśnienie uczestnikom, od kiedy w leśnictwie
polskim stosowana jest zasada trwałego rozwoju.

> 812 r. KAROL WIELKI (FRANCJA):

„Tam, gdzie lasy …………. istnieć, strażnicy leśni nie
powinni ………………………… dużych cięć drzewostanów
i ………………………………”. (dewastacji, muszą, tolerować)

> 1656 r. LUDWIG VON SECKENDORFF (NIEMCY):

„Leśnicy muszą jeździć po lesie i codziennie obserwować, by się nauczyć i ……………………….., że ilość przewidywanych cięć nie może przewyższać tempa ……………..
drzewostanu. Ważniejsze jest, by władcy w stały, wieloletni i …………………. sposób wykorzystywali drewno,
co pozwoli, by osada ………………………………. lata do dzisiejszych czasów i dla …………………………………”. (wzrostu,
zrozumieć, potomnych, ciągły, przetrwała)

> 1713 r. HANS CARL VON CARLOWITZ (NIEMCY):

„Maksymalna ilość sztuki, nauki i ……………………………
muszą
być
stosowane
podczas
uprawy
i ………………………………….. lasu, co spowoduje nieustanną
odporność i ………………………………………….. użytkowania,
co jest niezbędne do ………………………………………………
istoty osady”. (zrównoważenie, staranności, pielęgnacji, utrzymania)

> 1778 r. Ks. KRZYSZTOF KLUK (POLSKA) uważał, że:

„Trwałe użytkowanie ……………. jest możliwe przez wprowadzenie w nim ……………………….. na okręgi. W zależności od ……………………… i wieku drzewostanu należy
w lesie wyodrębnić mniejsze powierzchnie, z których
co roku jedną przeznaczyć do …………………………”. Uważał, że „lasom należy się ……………………………………..
i ochrona”. (lasu, rodzaju, podziału, szacunek, wyrębu)

> 1804 r. GEORG LUDWIG HARTIG (NIEMCY)

„Każda ………………………. administracja leśna musi
…………………………………….. oszacować narodowe lasy
i użytkować je w taki sposób, by później zapewnić
przyszłym …………………………………. przynajmniej tyle
……………………………., ile obecna generacja posiada”. (korzyści, mądra, natychmiast, generacjom)

> 1987 r. „NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” - Raport Komisji z Bruntland
„Na obecnym ……………………….. cywilizacyjnym możliwy jest ………………………….. zrównoważony, to jest taki
rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą
być zaspakajane bez umniejszania ……………………………..
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. (rozwój,
szans, poziomie)
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Scenariusz 5

Scenariusz 6

„Negatywny wpływ człowieka na „Jakie funkcje ma ten las?”
Miejsce zajęć: sala edukacyjna lub wiata leśna
ekosystemy leśne”
Miejsce zajęć: sala edukacyjna lub wiata leśna

Scenariusz 8

„Stop zaśmiecaniu lasów”

„Drewno jest wspaniałe”

Miejsce zajęć: sala edukacyjna lub wiata leśna

Czas zajęć: 60 minut

Czas zajęć: 60 minut

Cel główny: usystematyzowanie i utrwalanie wiadomości o funkcjach lasu

Cel główny: analiza problemu zaśmiecania lasów i poszukiwanie rozwiązań tego problemu

Metody pracy: mapa mentalna

Metody pracy: metaplan

Formy pracy: całą grupą, w zespołach

Formy pracy: całą grupą, w zespołach

Środki dydaktyczne: arkusze papieru, pisaki.

Środki dydaktyczne: arkusze papieru plakatowego,
pisaki, foldery lub fotografie.

Środki dydaktyczne: arkusze papieru plakatowego, pisaki, fotografie ilustrujące rodzaje śmieci porzucanych
w lesie lub celowo do niego wywożonych.

Przebieg zajęć

Przebieg zajęć

Czas zajęć: 45 minut
Cel główny: analiza zagrożeń antropogenicznych oraz
sposobów przeciwdziałania nim
Metody pracy: metoda trójkąta, dyskusja
Formy pracy: całą grupą, w zespołach

Faza wstępna
1. Prowadzący przedstawia uczestnikom cel zajęć,
określa problem, który będzie analizowany.
2. Wyjaśnia metodę pracy i dzieli grupę na zespoły.
3. Zespoły otrzymują arkusze papieru z narysowanym
schematem trójkąta.
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Scenariusz 7

Faza realizacyjna
1. Zespoły analizują problem, określają jego przyczyny.
2. Zespoły zastanawiają się nad możliwościami redukcji
zagrożeń, czyli podają sposoby ochrony lasu.
3. Prezenterzy przedstawiają efekty pracy zespołów.
Faza podsumowująca
1. Prowadzący inicjuje dyskusję nad tym, co każdy z nas
może zrobić dla ochrony lasu.

Załącznik: Metoda trójkąta (przykładowe rozwiązanie)

NEGATYWNY
WPŁYW CZŁOWIEKA NA
EKOSYSTEMY LEŚNE

RODZAJE ZAGROŻEŃ

SPOSOBY OCHRONY

1. Zanieczyszczenie powietrza
2. Zanieczyszczenie wód
i gleb
3. Pożary lasu
4. Zaśmiecanie lasu
5. Nadmierna penetracja
lasu przez turystów
i zbieraczy
6. Drzewostany jednogatunkowe
7. Działalność górnicza

1. Zakładanie filtrów i katalizatorów
2. Oczyszczanie ścieków
3. System ochrony przeciwpożarowej, edukacja,
kary
4. Kary, edukacja, sprzątanie lasu
5. Edukacja i podnoszenie
kultury ekologicznej
6. Urozmaicanie składu
gatunkowego lasu
7. Rekultywacja gruntów

Zajęcia edukacyjne może poprzedzić wycieczka do lasu.
Faza wstępna
1. Prowadzący przedstawia cel zajęć i podaje temat.
2. Dzieli grupę na trzy zespoły, które otrzymują foldery
lub zestaw fotografii dla jednej określonej kategorii
lasu np.: rezerwatu przyrody, lasu wodochronnego
i lasu gospodarczego.
3. Tłumaczy metodę pracy - mapy mentalnej i rozdaje
arkusze papieru.
Faza realizacyjna
1. Każdy zespół opracowuje mapę mentalną swojej
kategorii lasu z podziałem na funkcje ochronne,
społeczne i gospodarcze (Zał. 1).
2. Przedstawiciele zespołów prezentują i omawiają
mapy mentalne swojego lasu.
3. Uczestnicy wyciągają wnioski z istniejących różnic
funkcji lasu.
Faza podsumowująca
1. Prowadzący inicjuje dyskusję na temat możliwości
zrównoważonego korzystania z danej kategorii lasu
przez społeczność lokalną.

Załącznik: wzór mapy mentalnej

Funkcje gospodarcze

Funkcje społeczne

Czas zajęć: 45 minut
Cel główny: poznawanie właściwości drewna i wszechstronnych jego zastosowań
Metody pracy: pytania i odpowiedzi, praca z tekstem
Formy pracy: całą grupą, parami
Środki dydaktyczne: zestawy treści A i B zawarte w załączniku.

Przebieg zajęć

Przebieg zajęć
Faza wstępna
1. Prowadzący podaje cel zajęć oraz temat.
2. Wyjaśnia zasady pracy metodą metaplanu.
3. Dzieli grupę na zespoły, wyposaża je w środki
dydaktyczne i określa limit czasu na wykonanie
zadania.
Faza realizacyjna
1. Zespoły wykonują plakat według podanego
schematu:
Hasło: Stop zaśmiecaniu lasu
a.wJakie są fakty?
b.wJak być powinno?
c.w Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?
d.wCo można zrobić, aby było tak, jak być powinno?
2. Prezenterzy z poszczególnych zespołów demonstrują
i referują treści swojego plakatu. W czasie prezentacji
uczestnicy innych grup mogą zadawać pytania,
a prezenter może dokonywać zmian na plakacie.
W czasie prezentacji prowadzący zajęcia nie ingeruje,
nie udziela odpowiedzi, czyni to prezenter.

Faza wstępna
1. Prowadzący przedstawia uczestnikom cel zajęć
i podaje temat.
2. Wyjaśnia zasady pracy.
Faza realizacji
1. Uczestnicy losują pojedyncze zestawy treści i tym
sposobem dzielą się na grupy A i B.
2. Uczestnicy dobierają się w pary na zasadzie
kompatybilności treści A i B.
3. Każda para referuje daną cechę drewna i jej
zastosowanie.
Faza podsumowania
1. Prowadzący zadaje pytania, a uczestnicy odpowiadają:
> czy są takie przedmioty, w których drewna nie da się
zastąpić innym materiałem?
> co to znaczy, że drewno jest surowcem wszech
czasów?

21 zestawów treści, które należy
wyciąć i pogrupować na części A i B.

Faza podsumowania
1. Po wszystkich prezentacjach uczestnicy wypracowują
wspólne wnioski z przeprowadzonych dyskusji. W tej
fazie może pomagać prowadzący.

A. Porowata struktura drewna sprawia, że ma ono niski
współczynnik przewodzenia ciepła, zatem jest ono
dobrym materiałem izolacyjnym.

Załącznik: wzór metaplanu

B. Przewodnictwo cieplne ściany wykonanej z drewna
jest o 70% mniejsze niż ściany ceglanej, o 80%
mniejsze niż ściany betonowej i o 90% mniejsze niż
ściany z kamienia.

STOP ZAŚMIECANIU LASÓW
jak jest?

jak powinno być?

------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------A. Drewno charakteryzuje się dobrymi parametrami
tłumienia hałasu.

Mój las:
...............

DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK BYĆ POWINNO?

Funkcje ochronne

Miejsce zajęć: sala edukacyjna lub wiata leśna

CO MOŻNA ZROBIĆ,
ABY BYŁO TAK, JAK BYĆ POWINNO?

-----------------------------------------------------------B. Drewno znajduje zastosowanie w konstrukcjach
ekranów akustycznych.
------------------------------------------------------------
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A. Drewno jest surowcem odnawialnym.
-----------------------------------------------------------B. Drewno samodzielnie przyrasta w pniach i gałęziach
drzew i krzewów, które mogą być hodowane przez
człowieka na jego potrzeby.
-----------------------------------------------------------A. Drewno niektórych gatunków drzew potrafi
wzmacniać dźwięki, co oznacza, że ma właściwości
rezonansowe.

-----------------------------------------------------------A. Drewno
ma
wszechstronne
w gospodarce człowieka.

zastosowanie

-----------------------------------------------------------B. Drewno stosuje się w wielu dziedzinach aktywności
człowieka, w przemyśle, życiu codziennym i w sztuce.

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

B. Drewno
stosowane
jest
instrumentów muzycznych.

A. Drewno w naszych lasach jest olbrzymim magazynem
węgla.
-----------------------------------------------------------B. Zawartość węgla w biomasie drzewnej polskich
lasów szacuje się na 1100 milionów ton, z czego 26
milionów ton spoczywa w martwym drewnie.
-----------------------------------------------------------A. Nawet martwe drewno ma duże znaczenie
w przyrodzie.
-----------------------------------------------------------B. Martwe drewno jest pożywką dla organizmów
żywych, a po rozkładzie zasila glebę w składniki
pokarmowe.
-----------------------------------------------------------A. Drewno jest rejestratorem zmian klimatycznych.
-----------------------------------------------------------B. Analiza przyrostów rocznych drewna służy nauce określaniu zmian klimatycznych w przeszłości.
-----------------------------------------------------------A. Drewno zabytkowych przedmiotów ma zastosowanie
w dendrochronologii, która określa wiek badanego
przedmiotu.
-----------------------------------------------------------B. Badania dendrochronologiczne są stosowane
w archeologii i historii sztuki.
-----------------------------------------------------------A. Drewno umożliwia zmniejszenie kosztów ogrzewania
pomieszczeń.
-----------------------------------------------------------B. Ogrzanie domu z drewna wymaga mniej energii niż
ogrzanie budynków z innych materiałów.
-----------------------------------------------------------A. Drewno nawet w czasie pożaru wykazuje zalety.
-----------------------------------------------------------B. W czasie spalania drewna powstające gazy nie są tak
trujące dla ludzi jak te z tworzyw sztucznych.
-----------------------------------------------------------A. Drewno w pomieszczeniach zajmowanych przez
człowieka jest materiałem zdrowym.
-----------------------------------------------------------B. Drewno pozytywnie wpływa na mikroklimat
pomieszczeń i daje odczucie ciepła.
-----------------------------------------------------------A. Drewno jest ważnym surowcem dla polskiej
gospodarki.
-----------------------------------------------------------B. Dzięki zaopatrzeniu w drewno funkcjonuje przemysł
drzewny.
-----------------------------------------------------------A. Obrót wyrobami drzewnymi i drewnem jest ważnym
elementem polskiego eksportu.
-----------------------------------------------------------B. Eksport wyrobów drzewnych stanowi blisko 10%
polskiego eksportu.
------------------------------------------------------------

do

wytwarzania

-----------------------------------------------------------A. Drewno jest surowcem przechowującym w sobie
zasoby węgla.
-----------------------------------------------------------B. Drewno przyczynia się do magazynowania nadmiaru
węgla w atmosferze.
-----------------------------------------------------------A. Drewniane belki
ostrzegawcze.

i

pale

wykazują

właściwości

------------------------------------------------------------
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B. Drewno powstaje w drzewach, które wiążą dwutlenek
węgla zawarty w powietrzu, co przeciwdziała
nasilaniu się efektu cieplarnianego.

B. Zanim konstrukcja drewniana podda się sile niszczącej
i runie, sygnalizuje grożącą katastrofę głośnymi
trzaskami pękających włókien. Pozwala to osobom
znajdującym się w niebezpieczeństwie opuścić na
czas walący się obiekt.
-----------------------------------------------------------A. Drewno nadaje się do wielokrotnego recyklingu.
-----------------------------------------------------------B. Niepotrzebne przedmioty drewniane mogą być
użyte do produkcji tektury, papieru, płyt wiórowych,
włókniny, a nawet tkaniny ubraniowej.
-----------------------------------------------------------A. Drewno jest surowcem biodegradalnym.
-----------------------------------------------------------B. Rozkład naturalny drewna polega na przemianie
w substancje nieszkodliwe dla środowiska.
-----------------------------------------------------------A. Produkcja wyrobów drzewnych
niepotrzebnych odpadów.

nie

powoduje

-----------------------------------------------------------B. Trociny, wióry i zrębki stały się wartościowym
surowcem energetycznym (opałowym).
-----------------------------------------------------------A. Drewno jest cennym materiałem dekoracyjnym.
-----------------------------------------------------------B. Barwa drewna i rysunek słojów ma walory estetyczne.
-----------------------------------------------------------A. Drewno ratuje skład atmosfery.
------------------------------------------------------------

Scenariusz 9
„Las w poezji i przysłowiach”
Miejsce zajęć: sala edukacyjna lub wiata leśna
Czas zajęć: 90 minut
Cel główny: rozwijanie pozytywnego stosunku do lasu
Metody pracy: recytacja, praca z tekstem, kalambury
Formy pracy: całą grupą, zespołowo i indywidualnie

Bąk kosmaty huczy basem,
mała żabka skrzeknie czasem,
Stuk! - O ziemię szyszka stuknie,
trzaśnie głucho gałąź sucha.
Tysiąc głosów w lesie słyszy,
Kto uważnie umie słuchać.
Zadanie: Wymień, czyje odgłosy lasu opisała poetka.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Karta pracy nr 2
Maria Konopnicka

Przebieg zajęć:

„Choinka w lesie”
- A kto tę choinkę
Zasiał w ciemnym lesie?
- Zasiał ci ją ten wiaterek,
Co nasionka niesie.

Faza wstępna
1. Prowadzący zadaje uczestnikom pytanie: Jakie uczucia
towarzyszą im podczas pobytu w lesie i dlaczego?
2. Przedstawia uczestnikom temat zajęć.
3. Zaznajamia ich z metodami pracy na tych zajęciach.

- A kto tę choinkę
Ogrzał w ciemnym boru?
- Ogrzało ją to słoneczko
Z niebieskiego dworu.

Środki dydaktyczne: karty pracy 1, 2, 3, flipchart, pisaki
i ołówki.

Faza realizacyjna
1. Prowadzący wybiera osoby do recytacji wierszy lub
sam je wygłasza.
2. Po każdym wierszu uczestnicy samodzielnie
wykonują zadania zawarte w kartach pracy.
3. Po wykonaniu każdego zadania ochotnicy referują
swoje spostrzeżenia związane z lekturą wiersza.
4. Prowadzący wybiera na ochotnika cztery zespoły
pięcioosobowe, a wśród nich prezenterów
kalamburów i przekazuje im kolejno treści przysłów
o lesie:
„Im głębiej w las, tym więcej drzew”
„Natura ciągnie wilka do lasu”
„Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy”
„Nie było nas, był las; nie będzie nas, będzie las”
5. Zespoły po kolei odgadują treści przysłów
w wyznaczonym czasie 3-5 minut każdy i rywalizują
ze sobą. Pozostali uczestnicy śledzą przebieg zadania,
nie podpowiadając.
Faza podsumowująca
1. Uczestnicy interpretują po kolei przedstawione
przysłowia.

Karta pracy nr 1
Wiera Badalska
„Ile głosów w lesie”
Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę,
Tysiąc głosów możesz słyszeć:
śpiewa wilga, komar bzyka,
świerszczykowa gra muzyka,
strumień nuci swą piosenkę,
złota pszczoła leci z brzękiem,
szumią drzewa, dzięcioł stuka,
kukułeczka w gąszczu kuka.

- A kto tę choinkę
Poił w ciemnym gaju?
- Jasne ją poiły rosy
I woda z ruczaju.
- A kto tę choinkę
Wyhodował z ziarna?
- Wychowała ją mateńka,
Ziemia nasza czarna!
Zadania:
1. Napisz, jak nazywa się gatunek drzewa, o którym
napisała poetka?
……………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………....
2. Wymień czynniki, które opisała poetka, mające
wpływ na życie choinki rosnącej w lesie.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Karta pracy nr 3
Leopold Staff
„Burza w lesie”
Skryłem się w lesie przed burzliwą chmurą.
Błysło, zagrzmiało, lunęło jak z cebra!
Jak przyszło, przeszło. Ustał potop srebra
I poprzez liście znów błękit lśni górą.
Nagle powiało wesołym wietrzykiem
I gdy ruszyły się zmoczone drzewa,
Suto ochrzciła mnie druga ulewa,
Dlatego diabeł nie chciał być leśnikiem.
Zadanie:
1. Wytłumacz słowa poety: „Dlatego diabeł nie chciał
być leśnikiem”.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………

29

Zadania
matematyczne
1. Las ostoją różnorodności biologicznej
Spośród ponad 50 tysięcy gatunków organizmów
żywych występujących w naszym kraju około 65%
ich liczby to gatunki związane z lasem. Oblicz, ile
tysięcy gatunków można nazwać gatunkami leśnymi.
2. Las ma wiele funkcji
W wyniku badań wyceniono średnią wartość różnych
funkcji lasu z 1 hektara w ciągu roku.
Funkcji produkcyjnych w postaci: dostarczanie drewna
- 512 zł/ha/rok; dostarczanie owoców, grzybów, ziół
itp. - 62 zł/ha/rok
Funkcji pozaprodukcyjnych: ochronnych - 432 zł/ha/
rok; rekreacyjnych - 194 zł/ha/rok; klimatycznych
- 96 zł/ha/rok. Oblicz, jaki procent łącznej wartości
stanowią funkcje produkcyjne, a jaki procent funkcje
pozaprodukcyjne.
3. Las filtrem powietrza
Jeden hektar lasu w ciągu roku zatrzymuje 68 ton
pyłów. Oblicz, ile ton pyłu w ciągu roku zatrzymuje
300 hektarów lasu wokół miejscowości, gdzie domy
ogrzewane są węglem.
30

4. Las fabryką tlenu
1). Jeden hektar lasu w ciągu doby oddaje do
atmosfery około 200 kg tlenu. Oblicz, ile tlenu
w ciągu tygodnia dostarcza 600 hektarów lasu.
2). Jedno 10-metrowej wysokości drzewo produkuje
rocznie około 118 kg tlenu. Dwa takie drzewa
zaspokajają zapotrzebowanie na tlen jednej
osoby w ciągu roku. Odpowiedz, ile takich drzew
zaspokaja roczne zapotrzebowanie na tlen 30
osób.
5. Las magazynuje wodę i zapobiega powodziom
Jeden hektar lasu liściastego zatrzymuje około 50 m³
wody, a szybki spływ powierzchniowy to zaledwie
5%. Oblicz, jaki procent wody opadowej gromadzi się
w tym lesie.
6. Las wpływa na klimat
Wzrost lesistości terenu o 1% może spowodować
wzrost opadów rocznych wody o 10 mm. Oblicz, jaki
opad roczny wystąpi w terenie, gdzie zwiększono
lesistość o 1%, a dotychczasowy opad roczny wynosił
tam 550 mm.
7. U nas lasów przybywa
W 1945 roku lasy w Polsce porastały 6,5 mln hektarów,
a w 2015 roku 9,2 mln hektarów. Oblicz, o ile wzrosła
powierzchnia leśna w naszym kraju po II wojnie
światowej.

8. Las spiżarnią człowieka
1). Z jednego hektara lasu zebrać można około
300 kg borówki czernicy. Borówka ta występuje
w borach sosnowych i świerkowo-sosnowych,
które stanowią 11% powierzchni naszych lasów.
Oblicz, ile ton borówki czernicy można zebrać
rocznie w lesie, wiedząc, że powierzchnia ogólna
lasów w Polsce wynosi 9,2 mln hektarów.
2). Mieszkańcy naszego kraju zbierają około 99
tysięcy ton grzybów rocznie, z czego 30% trafia
do przemysłu spożywczego i na eksport, 10% do
sprzedaży przydrożnej i na targowiskach, a 60%
na użytek własny. Oblicz, ile tysięcy ton grzybów
zbieramy na użytek własny.
9. Ile drewna jest w naszych lasach?
Na jeden hektar lasów przypada 275 m³ drewna. Ile
drewna jest w polskich lasach, których powierzchnia
wynosi 9,2 mln hektarów?
10.	Jak gospodarujemy drewnem?
Przez ostatnie 20 lat (1995-2015) przyrosło w naszych
lasach 1,2 mld m³ drewna. W tym samym czasie
pozyskano 0,66 mld m³ drewna. Oblicz, o ile wzrosły
zasoby drewna w naszych lasach w ostatnich 20
latach?
11. Nasze lasy są zasobne w drewno
Według kryteriów międzynarodowych, zasobność
w drewno naszych lasów wynosi 247 m³/ha,
a przeciętna dla lasów Europy wynosi 112 m³/ha.
Policz, ile razy zasobność w drewno polskich lasów
jest większa od średniej europejskiej.
12. Las magazynem węgla
Lasy Polski pochłaniają rocznie około 39,5 mln ton
CO2 z czego 27,3% stanowi sam węgiel. Oblicz, ile
milionów ton węgla gromadzą rocznie nasze lasy?
13. Las redukuje ilość CO2 w atmosferze
Jeden hektar lasu w ciągu 12 godzin pochłania
z powietrza 150 kg CO2. Oblicz, ile CO2 pochłania 100
ha lasu w tym samym czasie.
14. Wyroby z drewna też zatrzymują węgiel
Jeden m³ drewna waży około 500 kg, a połowę tej
masy stanowi węgiel. Oblicz, ile kilogramów węgla
zawartych jest w drewnianym domu, który waży 32
tony.

