
  

 

 

   

 

 

 

Kluczowa koncepcja 

Symbioza w przyrodzie jako 
przykład współpracy 

www.livingstem.eu 

#livingSTEM 

 

The #livingSTEM project (2019-1-BE01-KA201-050529) was funded with 

support from the European Commission. This communication is solely 

the responsibility of the authors and the Commission is not responsible 

for any use that may be made of the information contained therein.



  

2019-1-BE01-KA201-050529 https://www.livingstem.eu 

 
 

2 

 

KONCEPCJA: Symbioza w przyrodzie jako 

przykład współpracy 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Symbioza odnosi się do dwóch lub nawet więcej gatunków biologicznych, 

które mogą współdziałać i ściśle współpracować przez długi okres czasu. 

Zapylanie jest przykładem symbiozy i jest formą symbiozy, którą uczeń może 

dość łatwo zaobserwować. Kwiaty działają jak potężna prznęta dla owadów, 

oferując bogaty w energię nektar. Odwiedzający kwiat owad, po zjedzeniu 

słodkiego płynu, przenosi pyłek do zapłodnienia innych kwiatów, przynosząc 

korzyści całej populacji tego konkretnego gatunku roślin. Ponadto, niektóre 

owady są dość specyficzne w wyborze rośliny. Także motyle są bardzo 

aktywne w roli zapylaczy. Jest więc wiele opcji dotyczących symbiozy, które 

uczniowie mogą pokazać w filmie. 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ta koncepcja jest bardzo dobrze powiązana z kilkoma działaniami z 

Systemem Grywalizacji, takimi jak: 

 

• “Warsztaty wiedzy o miodzie dla dzieci” - dzieci mogą porozmawiać 

o tym, co pszczoły dają kwiatom, a co kwiaty pszczołom. 

• “Budowa domków dla owadów” - uczniowie mogą poznać znaczenie 

owadów w przyrodzie, 

• “Zaprojektuj ekologiczne Miasto” - uczniowie mogą poznać wiedzę o 

zaletach ekosystemów jakie daje przyroda. 
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Koncepcja może być również powiązana z ćwiczeniami gra w „Idealny ogród 

kuchenny” - podczas przygotowywania ogrodu uczniowie mogą dowiedzieć się 

o symbiozie między gatunkami, aby wiedzieć, na przykład, jaką roślinę można 

umieścić blisko innej.  

 

Podczas zajęć „Idealny ogród kuchenny” uczniowie mogą dowiedzieć się, 

które gatunki wchodzą w symbiozę i porozmawiać o tym przed kamerą. Mogą 

również najpierw stworzyć ogród permakulturowy, a następnie pokazać, jaka 

symbioza tam zachodzi i jak różne gatunki mogą ze sobą współpracować (na 

przykład pszczoły i kwiaty lub motyle i zioła). 

 

Ta koncepcja może być również połączona z „Talią kart”, gdzie grając w karty, 

dzieci mogą dowiedzieć się o tzw. “kumplach” roślin (rośliny które wzajemnie  

się uzupełniają/lubią koło siebie rosnąć). Dzięki temu uczniowie zrozumieją, 

jakie rośliny mogą rosnąć obok siebie w ogrodzie permakultury i zdobędą 

wiedzę na temat symbiozy. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Dzieci w grupach są proszone o zbadanie symbiozy w przyrodzie, a następnie 

określenie, jaka symbioza występuje w ogrodzie permakultury. Uczniowie 

mogą wybrać przykłady symbiozy, przeprowadzając burzę mózgów podczas 

wspomnianych powyżej działań w ramach systemu grywalizacji lub podczas 

korzystania z talii kart. 

 

Krótkie wideo można nakręcić (jeśli to możliwe) w ogrodzie permakultury. 

Dzieci mogą przedstawiać przykłady symbiozy między różnymi gatunkami. 

Jeśli zajęcie nie może odbywać się w ogrodzie permakultury, dzieci mogą 

skorzystać z talii kart w filmie lub pomalować / narysować rośliny, między 

którymi panuje symbioza. 
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Po burzy mózgów i przed stworzeniem filmu, uczniowie mogą napisać 

scenariusz, a następnie stworzyć harmonogram produkcji. 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniowie będą pracować w grupach. Dzięki burzy mózgów będą mieli okazję 

wyrazić siebie, a także posłuchać pomysłów innych uczniów. 

 

Istotne będzie także obserwowanie natury i procesów symbiozy, do których 

potrzebna będzie cierpliwość, spostrzegawczość i dbałość o szczegóły. 

 

Ważną częścią przygotowań do tego filmu będzie kreatywność uczniów, a 

także wykorzystanie ich wiedzy, wszystkich informacji, które już wcześniej 

otrzymali w obszarze permakulturzy i STE(A)M. 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą: 

Ta koncepcja jest powiązana z tematami STE(A)M i permakulturą. Studenci 

mogą rozwijać biologię (jako nauka o organizmach, ich specyfika, potrzeby, 

symbioza zachodząca między nimi), chemię (symbioza jako proces 

chemiczny) i nauki ścisłe. 

 

Będą mieli okazję poćwiczyć poniższe umiejętności: 

 

Kreatywność 

Opowiadanie  

Umiejętności naukowe poprzez obserwację i badania 

Umiejętności planowania, organizacji, pisania scenariuszy, komunikacji 

interpersonalnej, budowania zespołu 

Umiejętności techniczne w zakresie produkcji medialnej i używania kamery / 

programu do tworzenia filmów 


