
        W nowo powstałej ekopracowni prowadzone są zajęcia koła przyrodniczego ,,Młody 

ekolog”. W ramach zajęć: 

- napisaliśmy dekalog młodego ekologa, 

- zorganizowaliśmy wycieczkę pieszą po okolicy z obserwacją krajobrazu, szukaniem śladów 

pozytywnej i negatywnej ingerencji człowieka w przyrodę,  

- wycieczkę pieszą po okolicy ze zwróceniem uwagi na walory  przyrodnicze najbliższej 

okolicy ( flora i fauna), zebraliśmy dary jesieni oraz liście pospolitych drzew (wykorzystując 

lupy, lorneteki, aparat fotograficzny zakupione z dotacji WFOŚiGW w Łodzi), 

 

 
 

- wykonaliśmy zielniki, zorganizowaliśmy wystawę ,,Jesienne ludziki”, 

 
 

- badaliśmy  próbki wody z miejscowejrzeczki Kiełbaski  wykorzystując zakupioną   

w ramach projektu walizkę ekobadacza w celu określenia stopnia czystości wody,  

 

 



- szukaliśmy źródeł zanieczyszczeń powietrza poprzez  obserwacje mikroskopowe 

zanieczyszczeń z taśmy klejącej umieszczonej w różnych miejscach w okolicy – przy drodze, 

w ogrodzie, w mieście), 

 

 
 

- zebraliśmy plechy porostów i określiliśmy czystość powietrza za pomocą skali porostowej 

(korzystając z zasobów Internetu w ekopracowni), 

 

- śledziliśmy obieg wody w przyrodzie  wykorzystując zakupiony modelu doświadczalny 

,,Obieg wody w przyrodzie” , 

 
 

- obserwując działanie modelu doświadczalnego ,,Energia odnawialna, wody, wiatru, słońca” 

poznaliśmy odnawialne źródła energii: wody wiatru i słońca i omówiliśmy korzyści  dla 

środowiska płynące z korzystania z czystej energii, 

    

 



          Dla uczniów klas IV-VI  zorganizowaliśmy szkolny konkurs fotograficzny, którego 

celem było  odnalezienie ciekawych przyrodniczo miejsc naszej okolicy. Na konkurs 

wpłynęło   71 zdjęć, które oceniło 2-osobowe jury.  Przyznano 9 nagród głównych i  7 

wyróżnień.   Najciekawsze prace zostały wydrukowane i umieszczone na wystawie szkolnej. 

Zrobiliśmy również   prezentację multimedialną o osobliwościach przyrodniczych naszej 

okolicy. 

    11 grudnia 2015 r.  gościliśmy w naszej szkole Pana Leśniczego Dariusza 

Gumulskiego. Celem spotkania były warsztaty dla klas I-III  pod hasłem ,,Poznajemy 

mieszkańców lasu”. Leśnik przedstawił   uczniom    specyfikę   swojej   pracy.   Dzieci   

obejrzały  prezentację   multimedialną o zwierzętach,     które  żyją  w  naszych  lasach.   

Odpowiadały   na   zagadki     ,,jakie to zwierzę” i zadawały pytania. Potem oglądały filmy pt.  

,,Leśna wycieczka” i ,,Dzik Ryjo” oraz rysowały leśne zwierzęta. Następnie przekazaliśmy 

Panu Leśniczemu pokarm dla zwierząt uzbierany przez dzieci (ziemniaki, marchewkę, buraki, 

nasiona, słoninkę), by pomóc zwierzętom przetrwać zimę.  

 
 

 
 
 



         13 grudnia 2015 r. uczniowie klasy VI pod kierunkiem nauczyciela przyrody 

poprowadzili dla klas I-III  warsztaty na temat ,,Jak pomóc ptakom przetrwać zimę?”. Dzieci 

obejrzały inscenizację wg opowiadania H. Łochockiej „O Wróbelku Elemelku, pustym 

brzuszku i rondelku” przygotowaną przez młodzież klasy VI. Następnie na tablicy 

interaktywnej została wyświetlona prezentacja multimedialna o ptakach, które można spotkać 

w najbliższej okolicy. Potem dzieci słuchały zagadek i rozpoznawały na ilustracjach gatunki 

ptaków, które zawieszały na gałęzi umieszczonej na parawanie korkowym. W kolejnej części 

zajęć dzieci układały hasła z rozsypanek  wyrazowych ucząc się, jak   mogą   pomóc   ptakom   

w czasie zimy. Potem uczestnicy zajęć oglądali wystawę karmników i karmy dla ptaków. 

 
 

 
 

 

 

 Na koniec dzieci obejrzały bajkę ,,Przygód kilka wróbla ćwirka”, która opowiadała o o tym, 

jak ludzie mogą pomagać zwierzętom w czasie zimy. 



 

 
 

 Po obejrzeniu bajki dzieci wyszły na boisko i zawiesiły jeden z karmników na drzewie. 

Ptasia stołówka będzie czynna całą zimę, a dzieci obiecały dbać  o karmniki i ptasi jadłospis 

w szkole i we własnych ogrodach. 

 

       W ekopracowni prowadzone są  lekcje przyrody oraz edukacja przyrodnicza dla klas   

I-III, klasy  zerowej oraz punktu przedszkolnego  .  

Zajęcia w ekopracowni pozwoliły na: 

- stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, które w połączeniu z tablicą 

multimedialną  uatrakcyjniły lekcje i  pobudziły uczniów do twórczego myślenia, 

- umożliwiły uczniom pracę z nowymi programami, filmami edukacyjnymi i wirtualnymi 

podręcznikami. 

        Pracownia jest również wykorzystana do prowadzenia zajęć przyrodniczych 

przygotowujących do konkursów przyrodniczych i akcji ekologicznych.  

        W dn. 02.12.2015 r. w ekopracowni odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów klasy VI 

na temat ,,Komputer i Internet – korzyści i zagrożenia.”. Na spotkaniu wykorzystano sprzęt 

audiwizualny pracowni  

        Ciekawym działaniem prowadzonym w ekopracowni jest hodowla roślin. Zakupiono 33 

kaktusy i 4 storczyki. Uczniowie klasy V i VI  zostali podzieleni na 2-osobowe zespoły 

badawcze, którym  przydzielono rośliny. Zadaniem każdego zespołu jest  wyszukanie   

informacji o uprawianych roślinach w Internecie i dostępnej literaturze (atlasy, poradniki). 

rozpoznanie gatunków, opisanie ich pochodzenia i zasad uprawy (sadzenie, podlewanie, 

warunki świetlne, nawożenie, najczęściej występujące choroby). Uczniowie prowadzą 

dzienniki obserwacji. Każda grupa opiekuje się przydzieloną rośliną i notuje swoje 

obserwacje dotyczące przyrostu, kwitnienia,    niezbędnych    zabiegów    pielęgnacyjnych,    

zmian chorobowych i występowania szkodników w dzienniku . 

       Uprawa roślin jest cennym środkiem dydaktycznym, który dostarcza uczniom wielu 

nowych wiadomości przyrodniczych.  

 



 
 

 

 
 

 

 

 


