


 
PRZYDZIELONY 
TEMAT: 

Bioróżnorodność - poziom podstawowy 

ORGANIZACJA 
PARTNERSKA: 

Promimpresa 

TYTUŁ WEBQUEST: Bioróżnorodność i zrównoważona turystyka 

ZADANIA:  
Bioróżnorodne i nienaruszone ekosystemy stanowią kluczową podstawę wielu dziedzin gospodarki turystycznej. W 
rzeczywistości sektor ten uznaje ogromne znaczenie atrakcyjnych krajobrazów i bogatej różnorodności biologicznej: 
przychody ze zorganizowanego w sposób zrównoważony, przyjaznego dla środowiska sektora turystycznego mogą w 
znacznym stopniu przyczynić się do ochrony i zachowania zagrożonych populacji dzikich zwierząt oraz do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów biologicznych. 
 
Czy byliście kiedyś w parku? Albo na wędrówce przez las? Albo na plaży nad oceanem?  
Wszystkie te miejsca są przykładami ekosystemów! W przyrodzie istnieje wiele różnych typów środowisk.  
 
W tym webqueście będziesz przedstawicielem turystyki badającym piękne ekosystemy Ziemi i przekonującym innych, 
by również je poznali.  
 
ZADANIA 

Wcielisz się w rolę przedstawiciela turystyki, który będzie badał lokalne ekosystemy i zachęcał innych do ich 
poznawania. W ten sposób nie tylko docenicie walory środowiska naturalnego, ale także pomożecie innym uświadomić 
sobie znaczenie bioróżnorodności i zrównoważonej turystyki.  

Waszym zadaniem jest przygotowanie broszury, którą będziecie mogli rozdawać turystom odwiedzającym Waszą 
okolicę.  Ma ona podnieść świadomość na temat cennych ekosystemów występujących na Waszym terenie i nauczyć 
ich, jak lepiej dbać o bioróżnorodność. Chcesz pomóc innym stać się bardziej świadomymi naturalnych zasobów 
Ziemi, jej zwierząt i piękna.  

Zachęcaj ich do ochrony funkcji ekosystemów i bioróżnorodności!  
 
PROCES 



Krok 1: Czym jest bioróżnorodność? 

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:  

● Biodiversity — Global Issues 

● Biodiversity for Kids: OLogy | AMNH 

● Biodiversity 

Krok 2: Dlaczego bioróżnorodność jest ważna? 

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:  

● What is Biodiversity? | AMNH 

● Loss of Biodiversity and Extinctions — Global Issues 

Krok 3: Co możesz zrobić? 

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:  

● Ways to Help the Environment: What You Can Do | AMNH 

● How to Help Biodiversity | AMNH 

Teraz, gdy już wiesz wszystko o bioróżnorodności, jej znaczeniu i o tym, jak możesz zachęcić innych do większej 

świadomości, nadszedł czas na stworzenie Twojej broszury. Broszura powinna być krótka i słodka, aby przyciągnąć 

wzrok lokalnych turystów odwiedzających punkt informacyjny.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zaprojektować przewodnik, kliknij na poniższe linki:  

● Appealing Travel Brochure Ideas  

● Making your Travel Brochure 

● Designing your own Travel Brochure 

Dobra robota! Teraz, gdy już stworzyłeś swoją broszurę, nadszedł czas, aby podzielić się nią z turystami, którzy 

odwiedzają Twoje miasto. Ponieważ wydrukowanie jej może nie być najtrwalszą opcją, możesz zdecydować się na 

udostępnienie jej na swojej stronie internetowej lub nawet w mediach społecznościowych! Z pewnością zachęci to 

innych do dokonywania ekologicznych wyborów podczas podróży!  

OCENA 

Odpowiedz na wszystkie pytania używając pełnych zdań. 

1. Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna?  Wymień trzy powody, dla których różnorodność 

biologiczna jest tak ważna.   

2. Co możesz zrobić, aby pomóc w zachowaniu bioróżnorodności? Wymień i opisz trzy działania, które 

jednostki mogą podjąć, aby pomóc w tworzeniu i wspieraniu bioróżnorodności. 

3. Które z tych możliwości są dla Ciebie najistotniejsze? Proszę wyjaśnić. 

https://www.globalissues.org/issue/169/biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity
https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Understanding-Conservation/Biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/what-is-biodiversity
https://www.globalissues.org/article/171/loss-of-biodiversity-and-extinctions
https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-conservation/resources-and-publications/what-you-can-do
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/how-to-help-biodiversity2
https://www.lucidpress.com/blog/how-to-make-a-travel-brochure-that-looks-stunning
https://forty8creates.com/how-to-make-travel-brochure-and-leaflet/
https://venngage.com/features/travel-brochure


PODSUMOWANIE 

Czy udało Ci się przekonać turystów do ochrony ekosystemów i bioróżnorodności? Czy rozumieją oni, jak delikatna 

jest równowaga w ekosystemie? Twoja broszura z pewnością przyczyni się do zachęcenia innych do dokonywania 

zrównoważonych wyborów podczas podróży!  

Możesz kontynuować badania nad tym, jak nasze działania wpływają na środowisko. Nie przestawaj poznawać piękna 

otaczającego Cię świata i zachęcaj innych do tego samego! 
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