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KONCEPCJA: Bioróżnorodność 

 

1 - KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Istnieje bogata różnorodność elementów ekosystemu. Każdy z nich ma swoje 

szczególne cechy, miejsce i rolę na Ziemi. Różnice między żyjącymi 

gatunkami wokół nas są ewidentne.  

 

Przekazywanie różnorodności biologicznej można przedsatwić, zaczynając od 

teorii Wielkeigo Wybuchu i tego, jak życie zaczęło się od tego wyjątkowego 

„elementu”, który eksplodował. W ten sposób można było lepiej zrozumieć, że 

każdy element jest częścią tej samej historii ewolucyjnej, jest połączony i 

uzupełnia pozostałe. 

Każdy element ma swoje szczególne cechy, miejsce i rolę na Ziemi. 

Zrozumienie tej roli oznacza zrozumienie i docenienie nauk ścisłych. 

 

 

2 - Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Koncepcja ta jest ściśle związana z działaniem „Pajęczyna różnorodności 

biologicznej”, będącym zasobem Systemu Grywalizacji. Koncepcja jest także 

połączona z „Idealną grą w ogrodzie w kuchni” i „Idealną grą w menu”, biorąc 

pod uwagę różnorodność roślin, które mogą tworzyć ogród (nawet w pudełku) i 

różnorodność potraw, które mogą być obecne w menu. 

 

Odnosząc się do „Idealnej gry ogrodowej w kuchni”, należy podkreślić, jak 

ważne jest posiadanie różnego rodzaju roślin w idealnym ogrodzie, w jaki 

sposób rośliny mogą się nawzajem wspierać (zobacz także talię kart do gry 
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“Deck of card” lub zajęcia „Permakultura i Biologia ”) ze względu na ich różną 

rolę w ekosystemie. 

 

Jeśli chodzi o „Idealną grę w menu”, różne aspekty żywieniowe każdego 

pożywienia towarzyszą rozwojowi człowieka, a dobre odżywianie jest zawsze 

powiązane ze zróżnicowaną i zbilansowaną dietą: zróżnicuj swoją dietę, aby 

dobrze rosnąć! 

 

 

3 - Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Uczniowie, którzy tylko wyjaśniają, co się wydarzyło podczas zajęć o nazwie 

„Pajęcza sieć różnorodności biologicznej”, mogą wymieniać informacje na 

temat koncepcji różnorodności biologicznej. Mogą odnosić się do tego, że 

przeżyli przebywanie w kręgu połączonym nitką przechodzącą od jednej do 

drugiej oraz z kulą reprezentującą Ziemię, umieszczoną w środku sieci 

utworzonej przez nici. Co to znaczy? Dlaczego utworzyli sieć? Czas wyjaśnić, 

co to jest. 

 

Mogą ponownie przygotować tę samą scenografię lub po prostu powiedzieć, 

czy doświadczyli przedstawiania na przykład warzyw czy czworonożnego 

zwierzęcia, innego powietrze, jeszcze innego glebę, jeszcze innego ptaka i 

wyjaśnić, jak te elementy są ze sobą połączone. Następnie uczeń może 

opowiedzieć o skutkach negatywnego zdarzenia, takiego jak zrzuty 

przemysłowe do wody: co najmniej trzy elementy sieci, oprócz samej wody, 

zostałyby dotknięte: warzywo, zwierzę i gleba. Jeśli przygotowali scenografię, 

zostanie to wizualnie przedstawione przez opuszczenie sieci lub przykucnięcie 

... efekt musi polegać na upuszczeniu piłki ...! 

 

Będzie interesujące, jeśli gawędziarz zada następnie pytanie: jakie skutki dla 

planety będą mieć wszyscy uczniowie jadący do szkoły samochodem lub jeśli 

zostawili bieżącą wodę podczas mycia zębów, powietrze powoli ulegałoby 
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zanieczyszczeniu (pierwszy przypadek) a dostępna woda zmniejszyłaby się 

(drugi przypadek), a to również wpłynęłoby na elementy sieci! Ziemia / kula 

zachwiałaby się. Wszyscy jesteśmy połączeni, każdy element musi być 

chroniony w swojej wyjątkowości, gdyż potrzebujemy siebie nawzajem. 

 

Ostatnim etapem „Gry ogrodowej Ideal Kitchen” jest zagospodarowanie 

małego ogródka w pudełku. Poprzednie fazy tej samej gry powinny prowadzić 

do wyboru nasion lub małych roślin do uprawy oraz do koncepcji roślin 

towarzyszących (również patrząc na talię kart). Zaczynając od ogrodu w 

pudełku, uczniowie mogą następnie rozmawiać o różnych roślinach i o tym, jak 

mogą sobie nawzajem pomagać, gdy są umieszczone obok siebie lub nawet w 

różnych warstwach (polikultura w „Permakultura i biologia”). Natura uczy nas, 

jak różnorodność może być mocną stroną, jeśli jest dobrze znana i ceniona! 

 

 

4 - Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Fajnie będzie zaaranżować scenografię zgodnie z opisem, razem z 

prowadzącym, który omówi z uczniami interakcje, które należy podkreślić, aby 

mieć pewność co do zdobytej wiedzy i do przekazania. Wraz z nauczycielem 

konieczne będzie również zorganizowanie symulacji Ziemi utrzymywanej 

przez sieć i jak sprawić, by upadła lub zachwiała się. 

 

Kiedy uprawia się mały ogródek (powiązany z „Idealną grą w ogród kuchenny” 

w ramach działania „Permakultura i biologia”), każdy uczeń może 

bezpośrednio odczytać z odpowiedniej karty charakterystykę roślin obecnych 

w ogrodzie, podkreślając ich interakcje! 

 

W przypadku obu sugestii nauczyciel wcześniej wybierał narratora spośród 

wolontariuszy klasy. Konieczne jest również zorganizowanie razem z uczniami 

czegoś w rodzaju planszy: zdań do wypowiedzenia i ujęć do pokazania. 

Nauczyciel da wtedy zgodę na rozpoczęcie nagrywania. 
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5 - Powiązania między tym pojęciem a nauką 

(STEAM) i permakulturą 

Pojęcie dotyczy: 

● z jednej strony podstawowa zasada permakultury → troska o Ziemię, 

zrównoważone ekosystemy, różnorodność użytkowania i wartości, 

rośliny towarzyszące, polikultura ...  

● z drugiej strony nauka → Biologia, ekologia, nasiona, rośliny ...  

 

 


