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Co odczytamy z natury?
 

Wiele gatunków zarówno roślin,
zwierząt jak i grzybów jest

charakterystycznych dla konkretnych
siedlisk. Oznacza to, że na ich

podstawie możemy odczytać z przyrody
jak wygląda miejsce, w którym zostały

one znalezione, nawet jeśli nigdy 
w nim nie byliśmy!

 

Kilka informacji:
 

Różne gatunki posiadają różne wymagania siedliskowe. Te, które występują
w terenach leśnych różnią się od tych, które możemy spotkać na terenach
otwartych. Podobnie jest z terenami podmokłymi i suchymi czy wysokością

nad poziomem morza. Wąski zakres tolerancji konkretnych gatunków na
dane warunki powoduje, że stają się one charakterystycznym ich
wyróżnikiem. Niektóre z nich zostały przedstawione w formie kart

dołączonych do przykładowej mapy kierunkowej.



Jak wykorzystać w aspekcie artystycznym:
 

Mapa kierunkowa to sposób na poznanie otaczającego nas środowiska
przyrodniczego, do którego możemy zaprosić grupę kilku-, a nawet
kilkunastu osób. W miejscu, które chcemy dopiero lepiej poznać,

wyznaczamy punkt centralny, wbijając w niego patyk lub kładąc na
nim kamień. Dookoła punktu centralnego w okręgu ustawiają się
uczestnicy i odwracają do niego plecami. Każdy z uczestników

posiada kartonowy prostokąt z naklejoną na niego taśmą
dwustronną.

Na znak dany przez prowadzącego
każdy z uczestników zaczyna

wędrować przed siebie, oddalając
się coraz dalej od punktu
centralnego. Podczas tej

wędrówki zbiera odnalezione na
swojej trasie element przyrody 
i przykleja je do taśmy klejącej 

w kolejności znalezienia. Po
przejściu ok. 100 kroków

uczestnicy wracają do punktu
centralnego i układają od niego
promieniście zaklejone swoimi
znaleziskami kartoniki. W ten

sposób powstaje mapa miejsca,
która zbiera informacje o tym, jak

wygląda ono w każdym 
z kierunków, który był miejscem

eksploracji kolejnych uczestników.



 
 
 

Egzemplarz bezpłatny 
 

 
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i 
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