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Czas trwania
Dwie godziny pierwszej rundy, ale gra może być powtórzona, zmieniając punkt
początkowy, leżąc u podstaw różnych powiązań między elementami i zmieniając
negatywne wydarzenia. Ponadto, nauczyciel może spróbować zmienić perspektywę
gry wprowadzając nowe karty, nowe elementy, nowe powiązania... razem lub nie z
uczniami, do dalszych gier z siecią powiązań.

Metoda(-y)/techniki
gamifikacyjne(-e):
Gra w karty, gra w podziale na role

Wstęp
Poprzez talię kart, które reprezentują elementy ekosystemu, każdemu uczniowi
przydzielana jest rola.  W kole podkreślane są powiązania między elementami za
pomocą nici, która biegnie między jednym uczniem a drugim.
Symulowane są scenariusze, które wprowadzają negatywne wydarzenia i tym
samym wprowadzają elementy ekosystemu w kryzys w celu obserwacji, jak kryzys
jednego elementu wpływa na cały system.
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Prygotowanie
Nauczyciel powinien być świadomy zagadnień związanych z siecią życia, przechodzić
przez dane zasoby i/lub być wspierany przez zewnętrznych ekspertów również dla
większego wpływu na uczniów.
Wszystkie konsekwencje negatywnych zdarzeń podkreślonych na kartach A i B dla
ekosystemu powinny być znane w celu wyjaśnienia, w jaki sposób sieć życia zostaje
dotknięta przez dotykanie jej elementów.  
Nauczyciele i eksperci powinni być również w stanie zaproponować rozwiązania w
zakresie łagodzenia skutków i poprowadzić debatę na ten temat.
Zadanie to można rozpocząć od zaproponowanych karteczek, dodając/zmieniając
niektóre z nich zgodnie z doświadczeniami nauczycieli i ekspertów związanych
również z kontekstem lokalnym... nie zapominając o sytuacjach globalnych i ich
wpływie.
Potrzebują wtedy czasu na zapoznanie się z kartami i przeanalizowanie strategii,
którą należy zastosować przed zaplanowaniem dnia zajęć z klasą.
Karty muszą być wydrukowane, lepiej jeśli są na kartonie i wprowadzone do klasy
przed rozpoczęciem gry.  

Nauczyciele muszą być świadomi zasad gry.

Główne zadanie: “THE GAM E[m1] ”

Nauczyciel prosi ucznia o wyodrębnienie JEDNEGO negatywnego zdarzenia z talii A z
karteczek i JEDNEGO negatywnego zdarzenia z talii B. Karteczki te zostaną odłożone
na bok i będą wykorzystane później.

Nauczyciel umieszcza uczniów w kole i decyduje, kto zaczyna. Następnie karteczki są
rozdawane, a kula z nici zostaje podana uczniowi, który rozpocznie.
Karteczki z elementami ekosystemu zawierają możliwe powiązania, które łączą je z
innymi elementami. Pierwszy uczeń rzuca kulkę do towarzysza, który ma jeden z
potencjalnych elementów z nią związanych. Trwa to do momentu, gdy wszystkie
kartki (i wszyscy uczniowie) zostaną połączone i zostanie utworzona sieć z wątkami
piłki, które przechodzą od jednego ucznia do drugiego...
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Wskazówki dotyczące
skutecznego ułatwiania, nadzoru i
organizacji:
Jeśli istnieje możliwość udzielenia patronatu/sponsoring dla tej działalności,
drukowanie kart może odbywać się w centrum graficznym.
Gra musi być jasno objaśniona dla całej klasy. Należy przygotować przestrzeń
przeznaczoną dla wszystkich uczniów.
To ćwiczenie może być wykonane albo przez grę z zaproponowanymi kartami, albo
przez przygotowanie innych kart (nowe elementy, inne negatywne wydarzenia) lub
przez dodanie innych powiązań.
Można również dokonać zmian w dołączonej talii kart, dla nowej gry, razem z klasą.

Przygotowanie

Uczniowie mogą nie tylko czytać linki zawarte w karteczkach, może się też zdarzyć,
że już je znają i w tym przypadku proszą o aprobatę nauczyciela: jeśli otrzymają
aprobatę nauczyciela, to piłka jest rzucana w kierunku połączonego elementu. 
Po zbudowaniu sieci, kula symbolizująca Ziemię zostaje na niej umieszczona ... sieć
podpiera Ziemię.
W tym momencie nauczyciel odczytuje negatywne wydarzenia, które zostały
odłożone na bok.
Nauczyciele lub eksperci wyjaśniają elementy związane z tymi negatywnymi
zdarzeniami, a uczniowie trzymający te elementy są proszeni o opuszczenie sieci.
Ziemia słabnie, ponieważ elementy, które ją podtrzymują, znikają! Nasze zachowanie
wpływa na ekosystem.
Nauczyciel może teraz wystosować WYZWANIE do wszystkich uczniów: Zacznij
myśleć o możliwych rozwiązaniach, aby przywrócić linki i sieć.
Zakończeniem gry może być dyskusja na temat rozwiązania/rozwiązań i działań
mających na celu przezwyciężenie negatywnych wydarzeń. 
Wyzwanie zostanie uznane za wygrane, gdy uczeń zgodzi się wykonać swoją część,
aby zmienić swoje zachowanie.
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Pożądane wyniki i uzyskane
kompetencje:

Nabyta wiedza z zakresu nauk przyrodniczych, ekologii i biologii poprzez tego typu
nieformalne działania powinna podnieść świadomość tego, jak wszystko jest
połączone w realnym świecie.
Zwiększa to zainteresowanie badaniem tematów związanych ze STEM.

Debata/moment formalnego
kształcenia (nieobowiązkowo)
Karty muszą być rozłożone w klasie przed rozpoczęciem gry. Wprowadzenie kart
oznacza wprowadzenie różnorodności biologicznej.
W trakcie gry uczniowie są proszeni o uzasadnienie swoich wyborów: elementu,
który wybierają. Nauczyciele i eksperci mogą przedstawić swoje sugestie.
Gdy wystąpią negatywne wydarzenia, dyskusja na temat wywołanych efektów
pomoże zrozumieć rolę każdego elementu w ekosystemie.

Końcowa dyskusja pomoże zmierzyć wpływ gry na świadomość uczniów na temat
tego, jak są związani z innymi i z Ziemią.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Wpływ na zewnętrzne
zainteresowane strony:
Dla użytecznego rozpowszechniania ważne jest zaangażowanie stowarzyszenia
ochrony środowiska, wykorzystującego swoje kanały medialne w celu dotarcia do
potencjalnych zainteresowanych stron.
Rozwiązania znalezione przez klasę mogą być dzielone, za pośrednictwem
stowarzyszenia, ze społecznością lokalną. Ważne jest, aby podzielić się punktem
widzenia uczniów na temat tego, jak można zachować sieć życia.



Arkusz pracy studenta
WIEK: 10 - 12
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Powiązana teoria STE(A)M: 
Nauki przyrodnicze, ekologia, biologia
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Słowa/zwroty kluczowe:
Różnorodność biologiczna, wzajemne połączenia, sieć życia, połączone elementy,
zanieczyszczenie, zrównoważony rozwój, Ziemia, gleba, powietrze, woda, intensywne
rolnictwo, ekstensywne gospodarstwa rolne, odpady przemysłowe, pasza
przemysłowa, gaz cieplarniany

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Główny cel:
Zrozumiecie, że wszystko na Ziemi jest ze sobą powiązane. Istnieje wiele różnych
elementów ekosystemu. Każdy z nich ma swoje szczególne cechy, swoje miejsce i
swoją rolę na Ziemi. Trzeba zrozumieć, że wszystko jest połączone ze wszystkim
innym, i że nasze zachowania wpływają na cały system.
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Sugerowana przestrzeń/kontekst
środowiskowy
Może to być gra pod dachem, ale jeśli klasa gra siedząc na łące, zrozumienie
powiązań ze wszystkim wokół niej wzrasta. W obu przypadkach, zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz, gra może być skuteczniej przeprowadzona przy zaangażowaniu
stowarzyszeń działających na rzecz ochrony środowiska.

Ważne jest, aby podać uczniom rzeczywiste dane liczbowe na temat tego, jak
negatywne wydarzenia (zanieczyszczenie, intensywne rolnictwo, ... ale także
indywidualne złe nawyki, takie jak marnowanie wody pod prysznicem lub jedzenie
zbyt dużej ilości mięsa, ... ) wpłynęły i mogą wpłynąć na różnorodność biologiczną. 
Ważne jest, aby uczniowie bezpośrednio usłyszeli, przez kogo konkretnie angażują
się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju! 

Cele edukacyjne
Przekazać, że wszystko na Ziemi jest połączone ze sobą.  Istnieje wiele różnych
elementów ekosystemu. Każdy z nich ma swoje szczególne cechy, swoje miejsce i
swoją rolę na Ziemi. Trzeba zrozumieć, że wszystko jest połączone ze wszystkim
innym i że nasze zachowania wpływają na cały system.
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Media i materiały:
(Nauczyciele powinni dodać ten akapit, najlepiej częściowo po wybraniu linków, jako
część poniższego arkusza pracy ucznia ):
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/about-ecological-sciences/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-
sciences/international-geoscience-
programme/https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
http://www.fao.org/publications/highlights-detail/en/c/1272259/
 https://www.iucn.org/theme
 https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_meat_production
https://www.worldwildlife.org/industries/sustainable-agriculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_use
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/what-is-biodiversity
https://phylogame.org/
https://www.teachitscience.co.uk/resources/ks4/energy-environment-and-ecology-
ks4/biology/ecology-dominoes/28002
https://www.researchgate.net/publication/242911090_The_web_of_life_A_new_under
standing_of_living_systems_by_Fritjof_Capra
https://kidszoo.org/wp-content/uploads/2014/02/Web-of-Life-Game.pdf
https://www.canr.msu.edu/news/environmental_games_and_activities_web_of_life

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Niezbędny sprzęt i materiały:

Karty zdarzeń A (czerwone): Akcje ujemne - w załączeniu
Karty zdarzeń B (Dark Orange): Uczniowie Zachowania Negatywne - dołączone

-Kula grubej nici
- KARTY ELEMENTÓW EKOSYSTEMU (Soft Colours) - w załączeniu
- Dwa rodzaje kart na negatywne wydarzenia:

- Kula lub inny kulisty obiekt reprezentujący Ziemię lub kulę ziemską



Zadania
GŁÓWNE ZADANIE: GRA

Poprzez talię kart, które reprezentują elementy ekosystemu, będziesz reprezentował
element.  

Najpierw JEDYNIE negatywne zdarzenie z talii A kart i JEDYNIE negatywne zdarzenie
z talii B muszą zostać wyodrębnione i odłożone na bok, aby mogły być użyte później.

Utwórz koło z wszystkimi graczami. Karteczki zostaną rozdane, a kula z nici zostanie
podana przez nauczyciela uczniowi, który rozpocznie. 
Przeczytaj swoją karteczkę, która zawiera możliwe linki do innych elementów.
Pierwszy uczeń rzuca piłeczkę do towarzysza, który ma jeden z możliwych
powiązanych elementów. Trwa to do momentu, gdy wszystkie karteczki (i wszyscy
uczniowie) zostaną połączone i zostanie utworzona sieć z wątkami piłki, które
przechodzą od jednego ucznia do drugiego... 

Możesz nie tylko odczytywać linki zawarte w karteczkach. Może się też zdarzyć, że już
je znasz. W tym przypadku poproś o zgodę nauczyciela: jeśli otrzymasz zgodę
nauczyciela, to piłka zostanie rzucona w kierunku połączonego elementu. 
Po zbudowaniu sieci, kula symbolizująca Ziemię zostaje na niej umieszczona... sieć
podpiera Ziemię.
W tym momencie nauczyciel odczytuje negatywne wydarzenia, które zostały
odłożone na bok.

Pojawią się elementy związane z tymi negatywnymi zdarzeniami i uczniowie
trzymający te elementy są proszeni o opuszczenie sieci.
Ziemia słabnie, ponieważ elementy, które ją podtrzymują, to nie wszystko! Nasze
zachowania wpływają na ekosystem.
Teraz jest WYZWANIE dla ciebie: Zacznijcie myśleć o możliwych rozwiązaniach, aby
przywrócić linki i sieć.

Wygrasz, jeśli znajdziesz działanie, które możesz zrobić, zaczynając od swoich
osobistych zachowań, aby przywrócić sieć: każdy wygrywa na zdrowej planecie!

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Lista i zasady bezpieczeństwa
W przypadku, gdy ćwiczenie jest wykonywane na zewnątrz, to przynajmniej wtedy:
sprawdzić wytyczne szkoły dotyczące zajęć na świeżym powietrzu sprawdzenie osób,
które potrzebują konkretnej pomocy  sprawdzić intensywność promieni słonecznych
(zwłaszcza między kwietniem a wrześniem), w każdym przypadku unikać godzin
upałów. 
Sprawdź, czy Twoi uczniowie mają określone alergie.

Przygotuj swoich uczniów na skutki oparzeń słonecznych, ukąszenia przez pluskwy i
wysypki spowodowane kontaktem z konkretnymi roślinami, takimi jak pokrzywa, i w
razie potrzeby przynieś wszystkie niezbędne środki zaradcze.

(Uwaga: Powinno to być zgodne z listą kontrolną dotyczącą bezpieczeństwa i BHP
podaną w Przewodniku (manualu); rozdział 8)
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Partnerzy projektu:
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


