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PONIEDZIAŁEK Ekologia - badanie środowiska 
Zajęcia w Centrum Edukacji – Ochrona przyrody staje się coraz większym wyzwaniem. Rosnące uprzemysłowienie niesie 
ze sobą wiele zagrożeń dla środowiska naturalnego. Dlatego bardzo ważna jest edukacja ekologiczna obejmująca 
problematykę zanieczyszczeń oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi. W trakcie zajęć dzieci, wcielając się 
w młodych badaczy, samodzielnie wykonają badania i pomiary parametrów obrazujących jakość wód, gleb i powietrza 
oraz dokonają ich oceny. Dowiedzą się także jak działalność człowieka wpływa na stan ich czystości. 

Zajęcia w terenie – Park Grabiszyński 

WTOREK Paleontologia - badanie skamieniałości 
Zajęcia w Centrum Edukacji – Ponad dwieście milionów lat temu na naszej planecie pojawiły się olbrzymie gady, nazwane 
przez naukowców dinozaurami. Gady te panowały na Ziemi bardzo długo, jednak cała wiedza o tych niezwykłych 
zwierzętach pochodzi z niewielu śladów, jakie pozostawiły one po sobie w różnych zakątkach świata. Podczas zajęć 
przyjrzymy się fragmentom szkieletów i kościom, aby dowiedzieć się jak wyglądają skamieniałości. Obejrzymy odciski 
kończyn, aby zrozumieć co jadły i jakie miały zwyczaje? Poznamy różnych przedstawicieli gadów prehistorycznych 
i wybierzemy swojego ulubionego. 

Zajęcia w terenie – Park Racławicki 

ŚRODA Herpetologia - badanie gadów i płazów 
Zajęcia w Centrum Edukacji – Przy pomocy prostego sprzętu, który ułatwia obserwację (przezroczyste tacki i lupy) dzieci 
zobaczą ciekawy świat ekosystemu stawu i żyjących tam zwierząt. Wspólnie poznamy zamieszkujące tam płazy, ryby, 
ptaki i wodne bezkręgowce, a także ich zwyczaje. Dowiemy się, w jakim środowisku żyją te zwierzęta i czy kiedy są małe, 
to są podobne do swoich rodziców. Posłuchamy odgłosów i sami spróbujemy naśladować niektóre dźwięki. Podczas 
wspólnej zabawy wokół modelowego stawu, dzieci wyposażone w siateczki, będą szukać ryb, traszek, kijanek i wodnych 
owadów odkrywając fascynujący świat tego ekosystemu! 

Zajęcia w Terenie – Ogród Zoologiczny - Pawilon Terrarium 

CZWARTEK Nie prowadzimy zajęć 
 

PIĄTEK Mikrobiologia - badanie mikroorganizmów 
Zajęcia w Centrum Edukacji – Woda jest niezbędna do życia każdego, nawet najmniejszego organizmu. Wie to każdy 
z nas. Ale czy na pewno wiemy co się kryje w wodzie? Jedna szklanka wody z jeziora może zawierać miliony 
mikroskopijnych organizmów zbudowanych wyłącznie z jednej komórki. Są wśród nich zarówno gatunki, które mają 
stały kształt, jak i takie, które ciągle go zmieniają. Na zajęciach poznamy fascynujący wodny mikroświat. i to samodzielnie! 
Dzieci przygotują preparaty do obserwacji pod mikroskopem. Dokonując właściwych metod poboru prób, nauczą się 
rozpoznawania wybranych gatunków organizmów planktonowych, glonów i skorupiaków. Dzięki mikroskopowi będą 
mogły zaobserwować organizmy, które będą się m.in. poruszały i reagowały na bodźce. Na koniec zajęć wspólnie 
zastanowimy sią jaka jest rola i znaczenie mikroorganizmów w różnych ekosystemach wodnych? 

Zajęcia w terenie – Plac Mordechaja Anielewicza 

  


