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Akcję dokarmiania zwierząt w naszej szkole prowadziliśmy w okresie od
grudnia 2014 r. do marca 2015 r. W działaniach brali udział uczniowie klas I-VI (116
osób) oraz ich rodzice.
Choć zima w tym roku nie była sroga, to zwierzęta i tak chętnie zjadały
wykładaną przez nas karmę. Poza tym spacery po lesie na świeżym powietrzu
pozytywnie wpływały na nasze zdrowie i rozwijały wrażliwość na piękno
przyrody. Każde wyjście w teren dostarczało nam wielu wrażeń i
nowych
doświadczeń.
Na
lekcjach przyrody rozmawialiśmy o zagrożeniach dla
zwierząt , które niesie ze sobą aura w okresie zimy oraz sposobach pomocy niesionej
przez człowieka. Nasze działania w celu ochrony rodzimej przyrody w okresie zimy
głównie polegały na:

1. Zbiórka kasztanów i żołędzi.
W okresie jesieni zbieraliśmy kasztany i żołędzie. Udało nam się zebrać ok.
40 kg kasztanów. Na żołędzie w tym roku w naszych okolicach nie było urodzaju.
Znajdowaliśmy je tylko pod niektórymi drzewami. Uzbieraliśmy tylko 15 kg
żołędzi. Zebrane kasztany i żołędzie wykładaliśmy pod paśnikami i w miejscach
wyznaczonych przez przedstawiciela Koła Łowieckiego ,,Leśnik” Sędziejowice
Andrzeja Tarkę.
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2. Zbiórka ziarna.
Zebraliśmy łącznie 55 kg ziarna (żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa,
kukurydzy). Karmę ofiarowali nasi rodzice. Zebrane ziarno woziliśmy do lasu
i sypaliśmy w miejscach wyznaczonych jako podsyp dla bażantów. Ziarno
umieszczaliśmy także w karmikach zawieszonych wokół szkoły jako karmę dla
ptaków.
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3. Zbiórka siana
Rodzice dwóch uczniów przywieźli dwa bale siana, które
w czasie wycieczek do lasu w paśnikach dla saren.

rozłożyliśmy

4. Rozwieszanie karmników dla ptaków wokół
szkoły.
W tym roku nie było potrzeby robienia nowych karmników dla ptaków.
Powiesiliśmy karmniki wykonane w nadmiarze w ubiegłym roku przez rodziców.
Zdjęliśmy stare, zniszczone karmniki i powiesiliśmy nowe. Systematycznie w ciągu
zimy uzupełnialiśmy w nich karmę ( ziarna słonecznika, kaszę, ryż, zboża, suszony
chleb) jednocześnie obserwując zachowania i zwyczaje ptaków. Jak zawsze
korzystając z atlasów rozpoznawaliśmy gatunki przylatujących do karmników
ptaków. Najczęstszymi gośćmi były sikorki, wróble i gile.
Dzieci z pomocą rodziców wykonały także 2 budki lęgowe, które powiesiliśmy
na drzewch przy szkole.
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5. Wycieczki do lasu.
W dniu 18.12.2014 roku zorganizowaliśmy pierwszą wycieczkę do lasu
w okolice wsi Łęki. W wycieczce brali udział przedstawiciele uczniów z klasy V
(4 uczniów i opiekun E. Semaszczuk). Zawieźliśmy do lasu kasztany i żołędzie.
Rozsypaliśmy również ziarno dla bażantów. Naszym przewodnikiem po leśnych
ostępach był przedstawiciel koła łowieckiego p. Andrzej Tarka. Myśliwy opowiadał
nam o zwyczajach i zachowaniach zwierząt leśnych. Pokazał, gdzie i jak wykładać
karmę dla nich. Zwrócił uwagę na kłusowników, którzy zabijają co roku wiele
zwierząt przysparzajac im cierpień.
W dniu 15.01.2015 roku zorganizowaliśmy drugą wycieczkę do
lasu w
okolice wsi Chajczyny. Zawieźliśmy siano do paśnika dla saren oraz ziarno dla
bażantów i kuropatw. Rozłożyliśmy także przyniesioną przez dzieci karmę soczystą
( jabłka, marchew, buraki). W wycieczce uczestniczyła klasa V i opiekun
E. Semaszczuk.
W dniu 26.03.2015 roku wyruszyliśmy na trzecią wycieczkę do lasu w okolice
wsi Łęki i Przecznia. W wycieczce brali udział przedstawiciele uczniów z klas
IV (4 uczniów i opiekun E. Semaszczuk). Odwiedziliśmy poznane wcześniej
miejsca, uzupełniliśmy brakującą karmę w paśniku dla saren i zajęcy oraz
podsypaliśmy ziarno dla bażantów i kuropatw. Widzieliśmy stado saren
i biegające po lesie zające. Obserwowaliśmy tropy zwierząt przy paśniku i w lesie.
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6.Konkurs plastyczny o tematyce ,,Ochrona przyrody”.
Łącznie dzieci: z klas I-III wykonały 53 prace
z klas IV-VI wykonały 52 prace
Młodzi plastycy wykorzystywali różne techniki pracy używając kredek,
pasteli i farb plakatowych. Zastosowali wyklejankę , wydzierankę oraz łączyli różne
techniki plastyczne. Z prac zrobiliśmy wystawkę na korytarzu szkolnym. Prace były
podziwiane przez uczniów i rodziców. Na gazetce umieszczono również informacje
propagujące akcję dokarmiania
zwierząt w czasie zimy, sposoby pomocy
zwierzętom, rodzaje karmy i wskazówki dotyczące budowy karmników. Urządzono
także kącik przyrodniczy, w którym dzieci korzystając z czasopism i książek
przyrodniczych mogły poszerzyć swoją wiedzę o trudnym losie zwierząt w czasie
zimy.
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Opiekun przygotowujący raport:
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