
 
 

 
 

Project office: Księcia Janusza 64, 01-452, Warsaw, Poland   edu-arctic2.eu  edukacja@igf.edu.pl  
EDU-ARCTIC 2: from polar research to scientific passion – innovative nature education in Poland, Norway and Iceland receives a grant of ca. 
245 000 EUR received from Iceland, Liechtenstein and Norway under EEA funds. The purpose of the EDU-ARCTIC 2 project is to: enhance the 
knowledge about nature, geography, natural resources, political specificities concerning polar regions and increase awareness 
of environmental issues and climate change, increase of interest in pursuing STEM education and careers due to enhancement of knowledge 
about scientific research, and their place in the modern world, familiarizing young people with scientific career opportunities; introduce 
innovative tools by way of an e-learning portal and effective methods of teaching science in schools 

Wskazówki dla nauczycieli 

Tytuł pakietu: Gleby i obieg składników odżywczych w Arktyce 

Informacje dotyczące pakietu: 

Krótki opis: Pakiet przedstawia charakterystykę gleb występujących w obszarach okołobiegunowych, 
głównie Arktyki, ich genezę oraz obieg składników odżywczych. W pakiecie umieszczono zarówno 
podstawowe informacje dotyczące powstawania gleb, czynników glebotwórczych jak również wpływu 
gleb na klimat oraz rozwój świata organicznego tundry. Pakiet zawiera także informacje wykraczające 
poza podstawę programową, które mogą zainspirować uczniów nie tylko do pogłębiania wiedzy na 
temat gleb w Arktyce, ale przede wszystkim do stawiania pytań i poszukiwania mniej oczywistych 
zależności między elementami środowiska przyrodniczego. Uczniowie nie tylko utrwalą wiedzę nt. 
wpływu klimatu na powstawanie gleb, ale również poszukają przykładów wpływu gleb na klimat.   

W pakiecie zastosowano szereg aktywności dla ucznia, których celem jest albo wprowadzenie 
w omawiane zagadnienie, bądź sprawdzenie, na ile uczeń zrozumiał przekazane treści. Dzięki 
zadaniom, quizom i grom praca z pakietem jest inspirującą i ciekawą podróżą przez świat arktycznych 
gleb.  

Pakiet zawiera także odniesienia do źródeł w języku angielskim (terminy w języku angielskim, 
oryginalne artykuły i filmy), dzięki czemu może być pomocnym narzędziem w nauczaniu 
dwujęzycznym.    

W jaki sposób pakiet odnosi się do koncepcji STEAM: Zakres tematyczny pakietu skupia się wokół 
nauki (science). 

W zakresie nauki (science) w pakiecie zostały szeroko omówione zagadnienia związane z rozwojem 
gleb, wpływem czynników, takich jak: klimat, organizmy żywe, materiał macierzysty, topografia oraz 
czas na powstawanie gleb w Arktyce oraz wpływem gleb na środowisko przyrodnicze.  

Słowa kluczowe: gleba, gleba tundrowa, piasek, muł, glina, azot, fosfor, potas, grzyby, nawozy, gleby 
ornitogenne, alczyk, tundra, krioturbacja. 

Wiek: 14-16 

Godziny dydaktyczne: 2 godziny + dodatkowy czas poświęcony przez uczniów indywidualnie na 
wykonanie zadań i ćwiczeń (np. w formie pracy domowej). 

Cele edukacyjne: 

Uczeń: 

• wymienia składniki gleby; 
• wskazuje na profilu glebowym poszczególne warstwy gleby; 
• opisuje proces powstawania gleb oraz wpływ procesów glebotwórczych na intensywność 

procesu powstawania gleb; 
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• opisuje wpływ gleb na środowisko przyrodnicze Arktyki; 
• wyjaśnia, na czym polega obieg składników odżywczych w Arktyce; 
• opisuje wpływ kolonii ptaków (np. alczyków) na powstawanie gleb ornitogennych; 
• wykonuje i opisuje eksperymenty; 
• wnioskuje na podstawie przeprowadzonych eksperymentów.  

Zawartość pakietu: 

Link do pakietu:  
https://cloud.graasp.eu/en/pages/5fae5c4aa210b70cf2d0403b/ 

1. Wstęp – wprowadzenie do tematu 
Gleba składa się z minerałów, materii organicznej, organizmów żywych, gazów oraz wody. Klikając na 
poszczególne elementy uczniowie dowiedzą się więcej o każdym z tych składników. W kolejnym etapie 
uczniowie analizują profil glebowy, podpisując poszczególne poziomu profilu. 

Uczniowie zapoznają się z prezentacją, a następnie rozwiązują rebus. 

Następnie uczniowie poznają akronim CLORPT. Warto przypomnieć uczniom, że akronim to słowo, 
które powstało ze skrócenia jakiegoś wyrażenia składającego się z kilku słów. W tym wypadku słowa te 
pochodzą z języka angielskiego. Uczniowie poznają angielskie terminy opisujące czynniki glebotwórcze. 
Klikając na ich rozwinięcie poznają ich rolę w tworzeniu gleby.  

Na zakończenie tej części uczniowie analizują schemat, z którego dowiadują się, jaka jest rola gleb 
w ekosystemie.  
Materiały:  

a. Materiał interaktywny „Gleba – przepis z pięciu składników” 
b. Aktywność – dopasuj nazwę do odpowiedniego poziomu glebowego 
c. Prezentacja – jak powstają gleby?  
d. Rozwiąż rebus 
e. Co oznacza akronim CLORPT? 
f. Dlaczego gleby są ważne? – schemat 

Czas działania: 20 minut 

2. Kopiemy głębiej 

Uczniowie zapoznają się z krótką charakterystyką gleb arktycznych. Następnie wykonują ćwiczenie 
polegające na dopasowaniu fragmentów zdań, aby utworzyć zdania prawdziwe.  

Uczniowie oglądają ok. 3-minutowy film pt. „Nutrient cycling”, opisujący obieg składników 
odżywczych. Film jest w angielskiej wersji językowej, możliwe jest włączenie napisów w języku polskim. 
W materiale dołączono tłumaczenie wybranych terminów.  

Po obejrzeniu filmu uczniowie podają uzasadnienie, dlaczego utrzymanie „zdrowej” gleby jest ważne z 
punktu widzenia: rolników, konsumentów oraz środowiska przyrodniczego. Następnie oceniają tempo 
obiegu składników odżywczych w Arktyce.  
Kolejnym zadaniem jest ocena tego, czy gleby arktyczne są bogate, czy ubogie. Zadanie polega na 
uzupełnieniu luk w tekście. W prawej kolumnie znajdują się wyrazy, które należy wstawić do tekstu. 
Wstawianie odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie wyrazów w odpowiedniej kolejności. 
W przypadku pomyłki można ponownie odesłać dany termin do prawej kolumny klikając go 
dwukrotnie. Po wykonaniu zadania można sprawdzić poprawność wykonania ćwiczenia klikając 
„check”. Na podstawie tekstu uczniowie wymieniają biotyczne i abiotyczne czynniki, które obniżają 
tempo rozkładu materii organicznej.  

https://cloud.graasp.eu/en/pages/5fae5c4aa210b70cf2d0403b/
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Na zakończenie uczniowie wykonują mapę myśli „Czy gleby arktyczne są bogate, czy ubogie” oraz 
wyjaśniają, co oznacza „paradoks gleb arktycznych”. Należy przypomnieć uczniom, że paradoks to 
pozornie sprzeczne stwierdzenie, które jednak okazuje się prawdziwe.  

Materiały:  

a. Tekst – Charakterystyka gleb arktycznych. 
b. Aktywność – wstaw brakujące części zdań. 
c. Ważne terminy w języku angielskim. 
d. Obieg składników odżywczych – Film „Nutrient Cycling” w angielskiej wersji językowej. 
e. Zadanie – prawidłowe formułowanie uzasadnień.  
f. Sprawdź się – „A co z obiegiem nutrientów w glebach arktycznych?” 
g. Uzupełnij luki – „Czy gleby arktyczne są bogate, czy ubogie?” 
h. Zadanie: wymień biotyczne i abiotyczne czynniki, które obniżają tempo rozkładu 

materii organicznej.  
i. Zadanie – wykonaj mapę myśli – „Czy gleby arktyczne są bogate, czy ubogie?”. 

Wyjaśnij, co to jest „paradoks gleb arktycznych”. 

Czas działania: 25 minut 

3. Badania 

Ta część jest poświęcona wpływowi organizmów żywych, w szczególności ptaków na rozwój gleb. 
Uczniowie rozpoczynają od rozwiązania quizu. Przy każdej poprawnej odpowiedzi odsłania się 
fragment zdjęcia. Na zdjęciu znajduje się alczyk mały – ptak, który w okresie lęgowym gromadzi się 
w dużych koloniach np. na Spitsbergenie. Pozostałą część roku spędza na otwartym oceanie. 
W kolejnej aktywności – prezentacji, uczniowie dowiadują się więcej o tym, jak powstają gleby 
ornitogeniczne, nazywane też glebami ornitogennymi.  

Gleby ornitogeniczne mają decydujący wpływ na rozwój roślin i powstawanie tundry. Naukowcy badają 
wpływ różnych gatunków ptaków na strukturę roślinną i skład chemiczny tundry. Zadaniem uczniów 
jest odtworzenie na podstawie fotografii poszczególnych elementów eksperymentu naukowców z 
Katedry Ekologii i Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. W dalszej kolejności etapy eksperymentu 
przedstawionego na fotografiach zostaną szczegółowo omówione. Uczniowie będą mogli sami 
zweryfikować, na ile ich przypuszczenia były zbliżone do prawdy.  

Materiały:  

a. Zadanie – quiz nt. warunków powstawania gleb tundrowych.  
b. Prezentacja – „Gleby ornitogeniczne (ornitogenne)”. 
c. Quiz – eksperyment dot. gleb ornitogenicznych.  
d. Zadanie – gleby ornitogenne na Antarktydzie 

Czas działania: 20 minut 

4. Aktywności 

Pierwszą aktywnością jest opis fotografii przedstawiającej warstwy gleby tundrowej. Następnie 
uczniowie układają z rozsypanych liter słowo opisujące proces mieszania warstw w glebach 
arktycznych, spowodowany zamarzaniem i rozmarzaniem.  
Poszukiwanym terminem jest KRIOTURBACJA. W kolejnym etapie uczniowie mają odpowiedzieć na 
pytania: Jak zmiany klimatyczne wpłyną na krioturbację? oraz Czy jest jakiś sposób, aby krioturbacja 
mogła przeciwdziałać zmianom klimatu?  
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W ramach aktywności uczniowie mogą przeprowadzić eksperyment, który pozwoli zaobserwować, jak 
temperatura wpływa na rozkład materii organicznej w glebie. Dane z obserwacji mogą zamieścić w 
tabeli.  

Następnie uczniowie rozwiązują quiz (prawda-fałsz). Informacja zwrotna o prawidłowości rozwiązania 
zadania pojawia się bezpośrednio po zaznaczeniu odpowiedzi. Na zakończenie uczniowie odpowiadają 
na pytania dotyczące składników odżywczych w glebach Arktyki.  
Materiały:  

a. Fotografia – „Warstwy w glebach arktycznych”. 
b. Quiz – „Warstwy w glebach arktycznych”. 
c. Aktywność – zastanów się – „krioturbacja” 
d. Rozkład materii organicznej – opis eksperymentu 
e. Aktywność – „Czynniki ograniczające żyzność gleb arktycznych” – quiz 
f. Aktywność – odpowiedz na pytania 

Czas działania: 20 minut + dodatkowy czas na ew. wykonanie eksperymentu przez uczniów 

5. Podsumowanie 

Na początku uczniowie wpisują trzy rzeczy, które uznali za najważniejsze z tego pakietu. Następnie, 
w ramach podsumowania zapoznają się z treścią prezentacji, której celem jest powtórzenie 
i usystematyzowanie wiadomości nt. gleb w Arktyce.  
Materiały:  

a. Prezentacja 

Czas działania: 15 minut 

 
Klucz odpowiedzi: 

1. Wstęp – wprowadzenie do tematu 

• Aktywność – dopasuj nazwę do odpowiedniego poziomu glebowego 
W kolejności od góry: PROFIL GLEBOWY, ściółka, próchnica, poziom wzbogacenia, 
materiał macierzysty.  

• Rebus 
Rozwiązanie: PEDOGENEZA 

2. Kopiemy głębiej 

• Aktywność – wstaw brakujące części zdań 
1. Gleby tundrowe występują na obszarach zimnych, gdzie wieloletnia zmarzlina 

występuje już 2 metry pod ziemią. 
2. Niskie temperatury powodują, że procesy glebotwórcze, takie jak rozkład materii 

organicznej, są bardzo powolne.  
3. Takie gleby ograniczone są do wysokich szerokości geograficznych, można je też 

spotkać w wysokich górach.  
• Zadanie – prawidłowe formułowanie uzasadnień.  

Przykładowe odpowiedzi:  
1.  Utrzymanie „zdrowej” gleby z punktu widzenia rolników jest ważne, gdyż dzięki temu 
nie muszą stosować nawozów i mogą oferować tańszą żywność. 
2.  Utrzymanie „zdrowej” gleby z punktu widzenia konsumentów jest ważne, gdyż 
zyskują produkty bogate w makro i mirkoelementy, ważne dla zdrowia 
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3.  Utrzymanie „zdrowej” gleby z punktu widzenia środowiska przyrodniczego jest 
ważne, gdyż dzięki temu, że nie stosuje się nawozów sztucznych, oszczędzane są zasoby 
niezbędne do produkcji takich nawozów. 

• Sprawdź się – „A co z obiegiem nutrientów w glebach arktycznych?” 

Prawidłowa odpowiedź: wolny 

• Uzupełnij luki – „Czy gleby arktyczne są bogate, czy ubogie?” 

Prawidłowa kolejność: odżywczych, szybkością, arktycznych, wolniej, temperaturę, 
wegetacyjny, ligniny, tundrze, rozkładowi, produkcja, pierwotna, biomasie, równowagi, 
organicznej, węgla, 11. 

• Zadanie: wymień biotyczne i abiotyczne czynniki, które obniżają tempo rozkładu materii 
organicznej.  

Abiotyczne: np. temperatura, wilgotność. Biotyczne: obecność dżdżownic i 
mikroorganizmów 

• Zadanie – wykonaj mapę myśli – „Czy gleby arktyczne są bogate, czy ubogie?”. Wyjaśnij, 
co to jest „paradoks gleb arktycznych”. 
Paradoks gleb arktycznych polega na tym, że z jednej strony są ubogie w składniki takie 
jak azot czy fosfor, z drugiej – są bardzo bogate w węgiel; obie te cechy związane są z 
tymi samymi właściwościami – czyli powolnym rozkładem materii. 

3. Badania 

• A co z Antarktydą? Czy myślisz, że podobne zjawisko występuje na Antarktydzie? Jakie 
zwierzęta mogą je tam wywołać? Napisz swoje odpowiedzi. 
Wyjaśnienie: Tak, na półkuli południowej gleby ornitogeniczne powstają na obszarze 
kolonii pingwinów. 

4. Aktywności 

• Quiz – „Warstwy w glebach arktycznych” 
Rozwiązanie: KRIOTURBACJA 

• Aktywność – zastanów się – „krioturbacja” 
Jak zmiany klimatyczne wpłyną na krioturbację? 
Przykładowe wyjaśnienie: Krioturbacja , czyli mieszanie warstw gleb zachodzi 
intensywniej, kiedy ocieplenie klimatu powoduje rozmarzanie wieloletniej zmarzliny i 
warstwa aktywna (czynna) staje się grubsza. 
Czy jest jakiś sposób, aby krioturbacja mogła przeciwdziałać zmianom klimatu? 
Przykładowe wyjaśnienie:  w wyniku mieszania może dojść do sytuacji, kiedy warstwy 
bogate w węgiel będą „zakopane głębiej” – przemieszczą się w głąb, i tym samym węgiel 
będzie „chroniony” przed wydostaniem się do atmosfery, co przeciwdziała wzrostowi 
zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. 

• Aktywność – odpowiedz na pytania 

1) Jaki jest inny główny czynnik powodujący niski poziom składników odżywczych 
w glebach Arktyki, poza niskimi temperaturami? 
Przykładowa odpowiedź: brak dżdżownic 

2) czy jest on całkowicie niezwiązany z niskimi temperaturami? 
Przykładowa odpowiedź: nie, brak dżdżownic jest spowodowany właśnie niskimi 
temperaturami 
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3) Gdyby ten czynnik się zmienił - co by to oznaczało dla Arktyki? Czy będzie to korzystne 
w dłuższej perspektywie? Jak wpłynęłoby to na ekosystemy, albedo i klimat? 
Przykładowa odpowiedź: Oznaczałoby to intensywniejszą wegetację, a tym samym-
obniżenie albedo (ciemniejszy grunt) i silniejsze nagrzewanie tego obszaru (dodatnie 
sprzężenie zwrotne) 

Dodatkowe źródła, linki, odnośniki: 

1. Definicje z Polarpedii – internetowej encyklopedii wiedzy o Arktyce – które zostały użyte 
w pakiecie: 
• Alczyk https://polarpedia.eu/pl/alczyk/  
• Gleby ornitogenne https://polarpedia.eu/pl/gleby-ornitogenne/  
• Ptasie guano ochładza Arktykę https://polarpedia.eu/pl/ptasie-guano-ochladza-arktyke/  
• Arktyczna tundra https://polarpedia.eu/pl/arktyczna-tundra/  

2. Filmy, które zostały użyte w pakiecie: 

• Obieg składników odżywczych – Film „Nutrient Cycling” w angielskiej wersji językowej 
https://www.youtube.com/watch?v=NVhY4ssMtbI&feature=emb_title  

 

https://polarpedia.eu/pl/alczyk/
https://polarpedia.eu/pl/gleby-ornitogenne/
https://polarpedia.eu/pl/ptasie-guano-ochladza-arktyke/
https://polarpedia.eu/pl/arktyczna-tundra/
https://www.youtube.com/watch?v=NVhY4ssMtbI&feature=emb_title
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