
KARTA PRACY 

TEMAT : Odwiedzamy park ks. Józefa Jasińskiego w Poznaniu 
 

Klasa: ………………. 

Skład grupy: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE ZADANIA . W RAZIE WĄTPLIWOŚCIE POPROŚCIE O POMOC  NAUCZYCIELA . 

 

ZADANIE 1 

Przypomnijcie sobie , jakie cechy powinien posiadać dobry przyrodnik. Wypiszcie je, a po zakończeniu 

wszystkich zadań podkreślcie te, które były najbardziej przydatne podczas obserwacji. 

a) …………………………………………… 

b) …………………………………………… 

c) …………………………………………… 

d) ……………………………………………. 

e) …………………………………………… 

 ZADANIE 2 

Stojąc przed szkołą określcie kierunek świata za pomocą kompasu. Wyznaczcie kierunek, w jakim 
będziecie się  poruszać , idąc do parku. 
 
Idąc do parku, będziemy poruszać się w kierunku ………………… 

 

ZADANIE 3 

Przeczytajcie informację dotycząca Parku ks. Józefa Jasińskiego ( załącznik nr1) 

Odpowiedzcie na pytania: 

1. Z jakim osiedlem graniczy park ks. Józefa Jasińskiego ?.................................................... 

2. Co stanowi centralna część parku?................................................................................... 



3. W którym roku zakończono  odnawianie  parku?.............................................................. 

4. Kto wystąpił z inicjatywą nadania nazwy parku?............................................................... 

ZADANIE 4 

Będąc w parku odszukajcie gatunek drzewa, którego opis znajduje się w załączniku nr 2 oraz 

odpowiedzcie na pytania? 

1. Jakie nazwy nosi robinia biała? …………………………………………………………………………………. 

2. Jaki kształt mają liście tego drzewa? …………………………………………………………………………. 

3. Co fascynuje hodowców tego drzewa? …………………………………………………………………….. 

4. Czy robinia akacjowa jest drzewem odpornym ? ……………………………………………………… 

5. W jaki sposób trzeba przygotować robinię do zimy ………………………………………………….. 

 

ZADANIE 5 

Przyjrzyjcie się dokładnie drzewu, pod którym stoicie.  
Opiszcie, jak wygląda kora tego drzewa? Przeciągnijcie  po niej ręką lub przyłóżcie do drzewa kartkę 
papieru i odbijcie wzór kory. Narysujcie liść tego drzewa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamiętajcie, że drzewa możemy rozpoznawać nie tylko po sylwetce, ale też po pniu i korze! 
 

ZADANIE 6 

„Jaką wysokość ma nasze drzewo?" 

Zmierzenie wysokości drzewa wcale nie jest trudne. 
Zrobisz to przy pomocy  patyka. 
Jak?: 

 poproś kolegę, by stanął pod drzewem, 
 stań w takiej odległości od drzewa, by widzieć je całe, 
 trzymając w wyciągniętej ręce patyk, zaznacz na nim wysokość kolegi stojącego pod 

drzewem, 
 zmierz, ile razy zaznaczona wysokość „mieści" się w wysokości drzewa, 
 otrzymaną liczbę powtórzeń pomnóż przez wzrost kolegi stojącego pod drzewem. 

 



 

ZADANIE 7 

Zilustrujcie i opiszcie, jaka była pogoda podczas wycieczki do parku. 
 
 

Zachmurzenie Opady Temperatura Wiatr Inne 
     

 
 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  NR 1 

Park ks. Józefa Jasińskiego w Poznaniu 

Park ks. Józefa Jasińskiego (także: Park Raszyński) - park zlokalizowany na terenie 
poznańskiego Raszyna, przy granicy z osiedlem Kopernika. 

Centralną część parku stanowi ogrodzony i nieudostępniony Fort VIIIa  Rohr. Do parku 
przylega od zachodu kościół św. Rodziny. W obrębie terenów zielonych znajduje się górka 
saneczkowa, place zabaw dla dzieci, boisko i estrada. 

Tereny parkowe zostały odnowione  i oddane do użytku w październiku 2008 (początek prac - 
2005), w ramach Roku Klimatu i Środowiska .  Odsłonięto też przy tej okazji i poświęcono 
tablicę pamiątkową patrona - ks. kanonika Józefa Jasińskiego (1907-1985). Był to długoletni 
proboszcz pobliskiej parafii Świętego Krzyża na Górczynie, inicjator budowy kościoła i 
parafii pw. Świętej Rodziny. Z inicjatywą nadania nazwy wystąpiła w maju 2008 jednostka 
pomocnicza Miasta Poznania - Rada Osiedla Kopernika-Raszyn.  

 

 



ZAŁACZNIK NR 2  

Robinia biała, grochodrzew – Robinia pseudoacacia  potocznie zwana 

również, choć niepoprawnie - akacją) 

Opis: 

Robinia biała jest średniej wielkości drzewem, rosnącym w naturalnych warunkach w 
Ameryce Północnej. Kwiaty są małe zebrane w zwisające grona. Liście są małe i drobne o 
jajowatym kształcie, ułożone naprzeciwlegle. Na zimę spadają. Są od wiosny do jesieni o 
złotej barwie. Odrastają na wiosnę. Jej wysokość dochodzi do siedmiu metrów, a średnica do 
trzech metrów. Jej piękny pokrój fascynuje wielu hodowców. 

Uprawa: 

Korzenie robinii są mocne i szeroko się rozrastają, dlatego gleba musi być pulchna. Jej 
wilgotność nie może być za duża, ale nie może być także za sucha. Nie musi być żyzna. 
Stanowisko może być zarówno słoneczne jak i lekko zacienione. Rośnie tak samo 
intensywnie w każdym klimacie.  

Zastosowanie: 

Popularne drzewo w parkach. Sadzi się przy drogach oraz alejkach. Spotyka się w ogrodach 
rosnące pojedynczo. Świetnie wyglądają w połączeniu z cieniolubnymi bylinami niskiego 
wzrostu. Pasuje jako roślina dająca cień w wielkie upały. Jest drzewem, które się sadzi w 
miejscach w których nie mogą rosnąć drzewa o bardziej wymagających warunkach. Może 
rosnąć w pobliżu domów i bloków. 

Kwitnienie: 

Kwitnie od maja do czerwca. 

Zimowanie: 

Roślina jest mrozoodporna, dlatego nie trzeba jej przygotowywać do zimy 

 


