
Karta pracy dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Imiê i nazwisko:......................................................
Klasa:.................

1.  

2. Najczêœciej robiê zakupy w supermarketach.

3. Kupujê systematycznie na targowisku lub bezpoœrednio od rolnika.

4. Czêsto kupujê w lokalnych sklepikach.

5.Kupujê ¿ywnoœæ  ekologiczn¹, certyfikowan¹.

6. Przez ca³y rok jem truskawki.

7. Kupujê owoce sezonowe.

8. Kupujê chleb niekrojony, bez opakowania.

9. Kupujê ciastka i inne s³odycze na wagê.

10. Wybieram opakowania, które podlegaj¹ recyklingowi.

11.Pakujê ka¿dy rodzaj warzyw i owoców w osobne woreczki.

12. Kupujê jajka od kur z wolnego wybiegu.

13. Kupujê jajka od kur z chowu klatkowego.

14. Moja dieta oparta jest g³ównie na miêsie i produktach mlecznych.

15. Ograniczam spo¿ycie miêsa na rzecz warzyw, owoców i produktów zbo¿owych.

16. Zwracam uwagê, czy miêso, które kupujê pochodzi z hodowli lokalnej b¹dŸ/i ekologicznej.

17. Kupujê produkty zawieraj¹ce GMO.

18. Wyrzucam jedzenie do œmieci.

19. Nie kupujê ryb  z czerwonej listy gatunków zagro¿onych.

Przynoszê na zakupy w³asn¹ torbê wielokrotnego u¿ytku.

Czêœæ pierwsza: Wybory konsumenckie
Podczas zakupów ka¿dy Twój wybór wywiera wp³yw na bioró¿norodnosæ. Zaznacz znaczkiem , która Twoja 
decyzja wspiera i chroni lokaln¹ bioró¿norodnoœæ.
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Karta pracy dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Czêœæ druga:Bioró¿norodnoœæ wokó³ nas.

6. Podczas spaceru na ³¹ce, w lesie, w ogrodzie, itp. znajdŸ  i nazwij 10 gatunków zwierz¹t i 5 gatunków roœlin. 
Okreœl, czy jest to gatunek rodzimy - , czy obcy - ; definicje poni¿ej. Wykorzystaj klucze do oznaczania 
gatunków, informacje z ksi¹¿ek, internetu. Zadanie wykonaj w ci¹gu 24 godzin.

Miejsce i data:.............................................................

Zwierzêta:                                                                                     Roœliny:

1...........................................................                               1............................................................................

2............................................................                              2............................................................................

3............................................................                               3............................................................................

4............................................................                               4............................................................................

5............................................................                               5............................................................................

6.............................................................

7.............................................................

8.............................................................

9.............................................................

10..........................................................

V  X 

Gatunek rodzimy 

Gatunek obcy 

 to gatunek lub podgatunek wystêpuj¹cy w obrêbie swego naturalnego zasiêgu, w którym ¿yje
 i mo¿e siê rozprzestrzeniaæ.

(nierodzimy, allochtoniczny, introdukowany, wprowadzony, egzotyczny) to gatunek wprowadzony 
œwiadomie lub zawleczony przypadkowo przez cz³owieka poza zasiêg, w którym wystêpuje lub wystêpowa³ 
w przesz³oœci. Nie dotyczy to jednak gatunków spontanicznie rozprzestrzeniaj¹cych siê poza ich dotychczasowe 
naturalne zasiêgi, nawet gdy wynika to w jakimœ stopniu z przekszta³cenia œrodowiska i krajobrazu (gatunki 
ekspansywne) ani takich, które pojawiaj¹ siê masowo nieregularnie i/lub w krótkich okresach (g³ównie owady 
i ptaki).


