
             
 

                                                
 

  1 z 3 

 
 

 

 

AB NE 2  
Zbieranie informacji  i przygotowanie do 

wycieczki 
 

 

Cel 

 Zbieranie informacji i opracowanie posiadanych materiałów na 
temat ZR 

 Wykorzystanie zebranych informacji w arkuszu ćwiczeń AB NE 1: 
Planowanie trasy GPS  

 Opracowanie mapy lub szkicu przebiegu trasy i zaplanowanych 
punktów POI 

Czas 2 – 4 godzin lekcyjnych 

Miejsce 
 Sala lekcyjna lub salka komputerowa 

 Wyszukiwanie informacji w lokalnych instytucjach, np. w urzędzie 
ds. środowiska, w centrum turystycznym lub informacji turystycznej 

Materiały 
dydaktyczne 

PC lub laptop, tablica ścieralna lub projektor, internet, aparat 
fotograficzny, przybory do pisania, ewentualnie tablica korkowa, 
flipchart, przybory do prezentacji 

Przygotowanie 

 Uczniowie znają zagadnienie dzięki opracowaniu arkusza AB NE 1: 
Wprowadzenie do zagadnienia oraz HI NE 6 Planowanie trasy GPS 

 Uczniowie i nauczyciele opanowali obsługę nowych mediów i 
potrafią zastosować urządzenia GPS podczas planowania 
wycieczki GPS  

Uwagi 

 W celu lepszego zrozumienia zadania zostaną wyjaśnione na 
przykładzie „zielonego szlaku“ lub „zrównoważonego rozwoju 
terenów zielonych w moim mieście“. 

 Porównaj „Zieloną trasę po Wittenberge“ i „Zieloną trasę po Bernau“ 
na stronie http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/erlebnis/gps-
erlebnistouren.html  

 

A. Zbieranie informacji i opracowanie istniejących materiałów  

1.  Zbieranie materiałów w lokalnych ośrodkach informacji  

 Zastanów się z nauczycielem, kto może być partnerem merytorycznym przy 
opracowaniu tras GPS, dotyczących np.  „zrównoważonego rozwoju terenów zielonych 
w moim mieście“  

 Przygotuj wizytę u partnera. Poproś o spotkanie i przekazanie dostępnych materiałów, 
dotyczących np. zagadnienia terenów zielonych.   

 Odwiedź partnera, np. urząd ds. środowiska, poznaj jego pracowników oraz samą 
jednostkę. 

 Zaprezentuj projekt i wasz temat. Zadajcie pytania partnerowi dotyczące np. 
zagadnienia „miejskiej zieleni“  oraz jej zrównoważonego rozwoju. 

 Weź materiały: ulotki, mapy, broszurki związane z tematem. 

 Poproś partnera o wsparcie podczas opracowania trasy. Wsparcie to może dotyczyć 
etapu planowania, oprowadzenia wycieczki przez przewodnika, pomocy przy 
podsumowaniu wycieczki lub umieszczenia trasy GPS na stronie internetowej 
partnera.   

2. Poszukiwanie informacji w internecie 

http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/erlebnis/gps-erlebnistouren.html
http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/erlebnis/gps-erlebnistouren.html
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 Znajdź w internecie informacje związane z Twoją okolicą, np. „Miejskie tereny zielone 
w Wittenberge“, „Funkcje terenów zielonych“.  

 Odwiedź strony internetowe, np. portal swojej miejscowości lub parku przyrody, i 
szukaj ważnych informacji związanych z tematem. 

 Skopiuj informacje i linki dotyczące tematu. (W przypadku, gdy chcesz użyć informacji 
do opisu trasy pamiętaj o poszanowaniu praw autorskich: Kopiowanie zdjęć jest 
niedozwolone! Informacji nie można przepisywać słowo w słowo!) 

 Szukaj terenów zielonych, alejek itp. na Google Earth oraz Google Maps. Korzystaj 
również z OpenStreetMap lub z bb-viewer (geoportal Brandenburgii z oficjalnymi, 
historycznymi mapami topograficznymi i zdjęciami lotniczymi) 

3. Podsumowanie zebranych materiałów 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

 Czy istnieje już trasa GPS dotycząca zagadnienia zrównoważonego rozwoju, co 
wykluczałoby potrzebę tworzenia nowej trasy (np. „zielona trasa“)? 

 Czy występuje zapotrzebowanie na opracowanie „zielonej trasy“?  

 Gdzie trasa miałaby zostać opublikowana w internecie i gdzie powinny znaleźć się do 
niej odnośniki? 

 W jaki sposób i kto wesprze was w tworzeniu trasy? 

B. Przygotowanie wycieczki 

Wykorzystaj podczas przygotowania merytorycznego arkusz HI NE 6 Planowanie trasy 
turystycznej GPS i starannie wypełnij w nim poszczególne pola.  

Jako podstawę możecie wspólnie opracować: 

 Opis trasy pod kątem przekazywanych informacji / wiadomości dotyczących zieleni 
miejskiej i zrównoważonego rozwoju  

 Określenie i nazwanie poszczególnych punktów obserwacyjnych zrównoważonego 
rozwoju z krótkim opisem (od myślników), co ma zostać przekazane / co jest do 
zobaczenia 

 Określenie dalszych punktów POI ciekawych dla turystów (dojazd, noclegi,  
gastronomia itp.) 

 Określenie przebiegu trasy  

 Zaplanowanie praktyczne zapisu trasy i jego realizacja 

Efektem opracowania arkusza HI NE 6 Planowanie turystycznych tras GPS jest zebranie w 
jednym miejscu wszystkich informacji merytorycznych i organizacyjnych, co z kolei umożliwi 
wam realizację wycieczki wraz z zapisem trasy turystycznej GPS.  

Notatki: 
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