
 

 

 

 

 

 

 
 

Jak przełamywać bariery komunikacyjne w 
edukacji przyrodniczej 

 

Załącznik 5: Definicje terminów technicznych 
w prostym języku 

 
W tym małym słowniku zebraliśmy przykłady różnych terminów technicznych z tematu 
środowiska. Zostały one pogrupowane według wybranych kategorii, aby pomóc zrozumieć 
relacje między terminami. Wierzymy, że ten układ będzie także łatwiejszy dla użytkowników. 
 

ORGANIZMY 

organizm – pojedyncza żyjąca istota. Zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie, to przykłady 
organizmów. Niektóre organizmy są malutkie, jak bakteria, niektóre bardzo duże, jak wieloryb, 
słoń, czy drzewo. 

gatunek – specyficzna grupa organizmów. Osobniki należące do jednego gatunku są podobne do 
siebie, żyją w podobnych warunkach i mogą mieć dzieci.  

płaz – małe zwierzę, które żyje zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Płazami są na przykład żaby, 
ropuchy, traszki. 

gad – zwierzę, które ma skórę pokrytą łuskami, lubi wygrzewać się w słońcu, zwykle ma długi 
ogon; Gadami są np. węże, jaszczurki, żółwie, krokodyle. 

ssak – zwierzę, które karmi swoje dzieci mlekiem; Większość ssaków ma futro (włosy). 
Przykładami ssaków są: pies, kot, mysz, bóbr, jeleń, nietoperz. 

ptak – zwierzę, które ma pióra i składa jaja. Jaja ptaków mają twardą skorupkę. Większość 
ptaków potrafi latać. Ptakami są np. łabędzie, wróble, orły. 

owad – małe zwierzę, które ma 6 nóg i nie ma kości. Większość owadów ma skrzydła. Owadami 
są na przykład pszczoły, żuki, motyle i mrówki. Młode owady nazywane są larwami i zwykle 
bardzo się różnią od dorosłych. Na przykład larwa motyla to gąsienica. 

roślina – organizm, który nie odżywia się tak jak zwierzęta. Rośliny same produkują swoje 
jedzenie przy pomocy światła słonecznego. Jest dużo rodzajów roślin: drzewa, krzewy, trawy, 
zioła, mchy i wiele innych. Rośliny mają korzenie, łodygi, liście. Wiele roślin ma kwiaty i 
produkuje owoce i nasiona. 

grzyb – organizm, który jest inny niż zwierzęta i rośliny. Grzyby nie czerpią energii ze Słońca. 
Żywią się martwymi roślinami i zwierzętami. Niektóre grzyby są trujące, a niektóre jadalne. 
Grzyby mają różne kształty i kolory. Przykłady grzybów to drożdże, pleśnie, borowiki, 
muchomory. 

glon – organizm, który produkuje swój pokarm przy użyciu światła. Glony mają prostą budowę – 
nie mają liści, łodyg, ani korzeni. Najczęściej mają kolor zielony lub brązowy. Często żyją w 
wodzie. Mogą być bardzo małe, ale niektóre są bardzo duże. 



 

porost – dwa organizmy – grzyb oraz glon lub bakteria żyjące razem. Każdy z organizmów ma 
korzyści z tego wspólnego życia. Wspólnie tworzą bardzo różne kształty. 

PRZYRODA 

przyroda – wszystko co nie zostało stworzone przez człowieka. Zawiera żyjące organizmy (np. 
dzikie zwierzęta i rośliny) oraz zjawiska (np. deszcz, burza).   

różnorodność biologiczna – zróżnicowanie życia na Ziemi. Bioróżnorodność obejmuje 
zróżnicowanie  osobników, gatunków i ekosystemów.  

dzikie zwierzęta – zwierzęta, które żyją na wolności, w swoich naturalnych siedliskach. 

zwierzęta w niewoli– dzikie zwierzęta, które są przetrzymywane przez ludzi, np. słoń w zoo albo 
papuga w domu 

ŚRODOWISKA 
siedlisko – miejsce życia organizmu np. ryba żyje w rzece, łoś w lesie. 

ekosystem – wszystkie organizmy i miejsce, w którym żyją, powiązane ze sobą.  

krajobraz – obszar, złożony z ekosystemów występujących w tym samym miejscu. Na krajobraz  
składają się ukształtowanie terenu (np. wzgórza), zwierzęta i rośliny, nawet budynki. 

gleba – górna warstwa ziemi, w której rośliny mają swoje korzenie i żyje wiele drobnych 
organizmów (np. robaki). Na różnych glebach żyją różne zwierzęta i rośliny. Gleby mogą być 
brązowe, czarne, szare, jasne. 

minerały – twarde elementy w podłożu, z których utworzone są skały. Minerały mają różne 
kolory, niektóre mienią się i błyszczą. Rośliny i inni producenci używają minerałów jako swojego 
pożywienia. 

rzeka – zbiornik płynącej wody, zaczynający się od źródła, kończący w morzu lub innym zbiorniku. 
Woda jest bardzo ważna dla życia.    

erozja – poruszanie i przesuwanie skał i gleby przez wiatr lub wodę. Erozja tworzy nowe miejsce 
dla gatunków i całych biotopów. 

meander – zakręt rzeki. Meandry są stale pogłębiane i powiększane przez erozję wytworzoną 
przez płynącą wodę. Meandry są bardziej różnorodne niż prosty nurt rzeki, dlatego tworzą wiele 
nowych siedlisk.   

las – biotop z wieloma drzewami, rosnącymi gęsto w pewnym miejscu. Lasy mogą być liściaste, 
iglaste lub mieszane. Wiele roślin i zwierząt mieszka w lesie, pod drzewami znajdując cień i 
schronienie. 

drzewostan – drzewa rosnące w tym samym fragmencie lasu, ich gatunki, wiek i rozmiar. Różne 
drzewostany są zamieszkane przez różne gatunki. 

podszyt – małe drzewa, krzewy, paprocie rosnące pod większymi drzewami w lesie.  

runo - warstwa lasu na samym dole, rośliny porastające ziemię, jak mech, borówki, jagody, 
grzyby. 

ŻEROWANIE 

żerowanie – szukanie jedzenia, znajdowanie go i zjadanie. Niektóre organizmy (rośliny, glony) 
produkują swój pokarm.  

drapieżnik – zwierzę, które poluje, zabija i zjada inne zwierzęta. Drapieżnik może być duży (np. 
wilk) lub mały (np. pająk). 

ofiara – pożywienie drapieżnika. Zwierzę, które drapieżnik chce złapać i zjeść. 

padlinożerca - zwierzę zjadające martwe zwierzęta. 

roślinożerca – zwierzę, które zjada rośliny. 

saprofag - organizm, który zjada martwe rośliny.  



 

pasożyt – organizm, który żyje kosztem innego organizmu – gospodarza. Pasożyty kradną 
gospodarzowi jedzenie, wodę lub światło. Pasożytami mogą być bakterie, robaki, pchły, grzyby, 
rośliny. 

fotosynteza – sposób odżywiania się roślin. Rośliny potrzebują słońca, powietrza i wody aby mieć 
siłę i rosnąć.  

energia słoneczna –światło i ciepło ze Słońca. Jest używana przez rośliny, glony i niektóre 
bakterie do produkcji jedzenia. Jest też wykorzystywana przez ludzi do ogrzewania lub 
wytwarzania energii elektrycznej.  

OCHRONA PRZYRODY 

ochrona przyrody – wszystkie działania wykonane w celu ochrony gatunków, ich siedlisk. Na 
przykład zasady, które zabraniają wyrzucania śmieci do lasu. 

park krajobrazowy - obszar chroniony, w którym są cenne siedliska i krajobrazy. 

gatunek chroniony - rzadki gatunek, otoczony ochroną prawną. Można być ukaranym za 
zniszczenie lub zabicie go. Dla gatunków chronionych tworzy się specjalne obszary np. rezerwaty 
przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe. 

roślina chroniona - rzadki gatunek rośliny, której nie wolno zrywać ani deptać. 

zwierzę chronione - gatunek zwierzęcia, którego nie wolno straszyć, łapać, ani zabijać. 

gatunki rodzime - organizmy, które żyją na jakimś obszarze od bardzo dawna, są naturalnym 
elementem środowiska. 

gatunki inwazyjne - gatunki obce, które dostały się w jakieś miejsce z pomocą człowieka i są 
zagrożeniem dla gatunków rodzimych. Często są silniejsze od gatunków rodzimych i zabierają im 
miejsce do życia albo na nie polują. 

bioindykator - gatunek, który może żyć tylko w bardzo określonych warunkach. Dzięki niemu 
można dowiedzieć się z jakim środowiskiem mamy do czynienia i czy to środowisko jest w 
dobrym stanie. 

zanieczyszczenie - sytuacja kiedy szkodliwa lub trująca substancja dostanie się do środowiska i je 
niszczy. Zanieczyszczenie może być w wodzie, powietrzu albo glebie. 

zmiany klimatu - zmiany warunków atmosferycznych obserwowane od wielu lat na całej Ziemi. 
Najważniejszą zmianą klimatu jest globalne ocieplenie, temperatura powietrza na Ziemi jest 
coraz wyższa. Jest to groźne dla ludzi i przyrody. 

zrównoważony rozwój -  życie bez niszczenia środowiska, korzystanie z zasobów (jak woda, 
paliwo) przez ludzi w taki sposób, aby ich nie zużyć. 

KONTAKT Z PRZYRODĄ 

obserwacja - zobaczenie zwierzęcia na wycieczce w terenie. Obserwacje mogą być ważne dla 
nauki i ochrony przyrody.  

lornetka - urządzenie przykładane do oczu, patrząc przez nie, możemy zobaczyć z bliska rzeczy, 
które są daleko. 

przewodnik do oznaczania - książka z obrazkami zwierząt, roślin lub grzybów, przy jej pomocy 
można rozpoznać gatunek. 

narząd zmysłów - element ciała, którym odbieramy informacje zewnętrzne: uszy, oczy, nos, 
skóra, język. Możemy doświadczać przyrody za pomocą wszystkich 5 zmysłów: wzroku, słuchu, 
dotyku, węchu i smaku.  

szlak turystyczny - droga do chodzenia w ładnym miejscu jak las lub góry. Z takiej drogi można 
zobaczyć, usłyszeć lub dotknąć dużo ładnych i ciekawych rzeczy, zwierząt i roślin. Przy ścieżkach 
mogą być ustawione tablice informacyjne ułatwiające poznawanie przyrody w tym miejscu. 

 


