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Gra terenowa jest elementem tzw. outdoor education, co oznacza zorganizowane 
działanie edukacyjne nastawione na poznawanie (zdobywanie wiedzy i umiejętności) 
podczas zajęć w plenerze. Natura jest środkiem, tłem oraz pretekstem do uczenia się.  
Edukacja w terenie poza zdobywaniem i utrwalaniem treści przedmiotowych i między 
przedmiotami nastawiona jest również na kształtowanie umiejętności miękkich:  

• wzajemnego zaufania w grupie (oraz uczniów do nauczyciela),  
• skutecznej komunikacji i integracji członków grupy,  
• poszukiwania niestandardowych rozwiązań,  
• skutecznego zarządzania zasobami, jakie mamy w grupie (pozycja lidera, 

dzielenie się własną wiedzą – uczniowie uczą się od siebie itp.). 

Scenariusz zajęć „Natura Parku Majkowskiego w Wejherowie” powstał jako efekt 

inspiracji programem zajęć kursu „Innowacyjne metody nauczania” prowadzonego 

przez Erasmus Learning Academy we Włoszech w Bolonii (1-7.08.2021) i zakłada 

wykorzystanie aplikacji Actionbound http://en.actionbound.com (poradnik do aplikacji 

autorstwa Bartłomieja Janickiego stanowi załącznik do scenariusza). 

 

„Natura Parku Majkowskiego w Wejherowie” scenariusz zajęć z biologii (zakres 

rozszerzony                2/ 3 klasa liceum 

Autor: Dorota Kuchanny-Ardigo’ 

 90 min 

Cel ogólny: Utrwalenie wybranych treści z zakresu biologii roślin naczyniowych (pkt. 

IX.2) i zwierząt kręgowych (X.4 ptaki).  

Cele szczegółowe/ operacyjne: 

• uczeń posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów 

źródłowych (pkt. III), 

• uczeń rozwija postawę szacunku wobec przyrody i środowiska (pkt. VI), 

• uczeń zna zasady klasyfikowania organizmów (pkt. V), 

• uczeń przedstawia cechy charakterystyczne roślin nasiennych (zna różnice 

między nago- i okrytonasiennymi) (pkt. IX.2.2), 

• uczeń zna cechy charakterystyczne gromady ptaków, w tym ich podziału ze 

względu na samodzielność piskląt na „gniazdowniki” i „zagniazdowniki” (pkt. 

X.4), 

• swobodnie posługuje się terminologią biologiczną. 

Gra terenowa ma na celu również wykazanie powiązań biologii z innymi dziedzinami 

naukowymi (matematyka, geografia) oraz zapoznanie uczniów z historią i zabytkami 

miasta oraz tradycjami Kaszub. Nie bez znaczenia jest także integracja zespołu 

klasowego i doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie. 

http://en.actionbound.com/
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Środki dydaktyczne/ narzędzia ITC 

• Skaner kodów QR 

• Narzędzie do tworzenia ankiet Google Forms 

• Aplikacja Actionbound: 

- do przygotowania wcześniej przez nauczyciela gry terenowej, 

- do udziału uczniów w grze po uprzednim zainstalowaniu na jednym smartfonie 

uczniów tworzących grupę 

 

Formy pracy: grupowa, indywidualna (ewaluacja zajęć) 

Metody pracy: praca z aplikacją Actionbound, pogadanka 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzenia 

1. Spotkanie z uczniami w sali lekcyjnej, czynności organizacyjne: sprawdzenie 

obecności, zapoznanie z tematem i celami lekcji a także zasadami jej przebiegu. 

Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań i 

poruszaniem się na terenie miasta i parku. 

2. Podział uczniów na grupy – dobór odbywa się według chęci uczniów, grupa nie 

może być większa niż 5 osób, jedna osoba w grupie (posiadająca możliwości 

techniczne smartfona – dostęp do internetu, możliwość instalacji Actionbound, 

korzystania z Google Maps, skanera kodów QR) instaluje aplikację, poprzez kod 

QR „wchodzi” do gry, podaje nazwę i skład osobowy grupy 

link do gry https://actionbound.com/bound/MajkowskiPark  

kod QR 

 
Uwaga: gra nie została opublikowana; jej publikacja nastąpi przed pierwszą 

rozgrywką planowaną w klasach 3b i 3c na początku roku szkolnego 2021/2022 

w terminie zależnym od możliwości organizacyjnych i warunków pogodowych 

Faza realizacji 

https://actionbound.com/bound/MajkowskiPark
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1. Grupy uczniów pod opieką i dyskretnym nadzorem nauczyciela realizują zadania 

gry terenowej: 

- zadanie nr 1 –  uczniowie  muszą dotrzeć do konkretnej lokalizacji przed szkołą 

„Skwer Reginy Osowickiej”, skąd startuje gra terenowa. Zadanie zostanie 

zaliczone, kiedy każda z grup osiągnie punkt o podanych współrzędnych 

(kierunek ruchu wyznacza strzałka wyświetlana na ekranie telefonu), 

- zadanie nr 2 – uczniowie muszą podać nazwisko Pani siedzącej na ławeczce, 

- zadanie nr 3 – dzięki koordynacji GPS uczniowie muszą dojść do Parku 

Dendrologicznego przy Nadleśnictwie Wejherowo, 

- zadanie nr 4 – uczniowie zapoznają się z krótkim tekstem o grupach roślin 

prezentowanych w parku, proszeni są o zapamiętanie informacji podanych w 

materiale źródłowym, 

- zadanie nr 5 – każda grupa musi wykonać i przesłać zdjęcie drzewa 

nagonasiennego, jednak zdjęcie musi być wykonane w taki sposób, by 

demonstrowało przynajmniej jedną charakterystyczną cechę morfologii tej grupy 

roślin, 

- zadanie nr 6 – wszyscy uczestnicy gry udają się do kolejnego punktu – Parku 

Miejskiego im. Majkowskiego, zaliczenie zadania to osiągnięcie współrzędnych 

(punkt położony przed Pałacem Przebendowskich), 

- zadanie nr 7 – należy rozwiązać quiz, w którym uczniowie muszą ocenić, jakie 

królestwo (zwierząt, protistów, roślin czy naturę nieożywioną) reprezentuje 

główny element herbu Keyserlingków prezentowany na frontowej ścianie Pałacu 

Przebedowskich, 

- zadanie nr 8 – każda z grup musi odnaleźć za pałacem obiekt z tabliczką 

„Pomnik przyrody”, rozpoznać gatunek i nagrać odpowiedź na dwa pytania 

(podać epitet gatunkowy nazwy polskiej drzewa oraz wynik działania 

matematycznego powiązanego ze średnicą drzewa), 

- zadanie nr 9 – odsłuchanie muzyki z zadania („Kaszubskie nuty”) powinno 

uczniów zaprowadzić pod pomnik Kaszuba, rozwiązaniem zadania jest wpisanie 

odpowiedzi „Kto słucha z uwagą muzyki?”, 

- zadanie nr 10 – uczniowie dzięki współrzędnym GPS powinni trafić do wolier 

dla ptaków, by zapoznać się z informacjami na temat gatunków prezentowanych 

w wolierach, 

- zadanie nr 11 – rozwiązanie quizu poświęconemu cechom charakteryzującym 

żurawia koroniastego, 

- zadanie nr 12 – nagranie krótkiego filmiku z wyjaśnieniem pojęcia botanicznego 

„jednopienność” (informacja podana była w tekście o parku dendrologicznym 

przy Nadleśnictwie – zadanie nr 4), 
- zadanie nr 13 – dotarcie do punktu zakończenia gry – Most Zakochanych. 

Faza podsumowania 

1. Uczniowie wraz z nauczycielem (zależnie od możliwości czasowych i warunków 

atmosferycznych) w parku na trawniku lub już w sali lekcyjnej omawiają 
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odpowiedzi na wszystkie pytania, ustalają prawidłowe rozwiązania quizów i 

wyjaśniają ewentualne wątpliwości. 

2. Nauczyciel w ramach ewaluacji zajęć prosi uczniów o indywidualne wypełnienie 

krótkiej anonimowej ankiety -  formularz Forms  

link: https://forms.gle/qtXS176Fex8E8CSz6 

kod QR 

 
 

Faza podsumowania cd. na kolejnych zajęciach: 

- prośba o wypisanie/ narysowanie na kartkach „Co zapamiętaliście z gry 

terenowej?”, następnie prezentacje prac chętnych uczniów, ewentualne 

uzupełnienie „wspomnień” z zajęć terenowych przez innych uczniów, 

- przedstawienie punktacji, symboliczna nagroda dla zwycięskiej grupy i 

zaprezentowanie przykładowych materiałów przesłanych przez grupy jako 

rozwiązań do zadań (np. zdjęć, nagrań głosowych), 
- prezentacja wyników ankiety ewaluacyjnej zajęć  

 

https://forms.gle/qtXS176Fex8E8CSz6

