
PÓŁKOLONIE PRZYRODNICZE 2021 
TURNUS I      5-9 lipca 2021 

Ramowy plan dnia: 
8.30 - 9.00 - przyjmowanie dzieci 
9:00 - 10:00 - zajęcia programowe wprowadzające w tematykę dnia 
10:00 - 10:30 - śniadanie  
10:30 - 14.00 - realizacja programu – zajęcia na świeżym powietrzu 
14:00 - 14:45 - obiad i odpoczynek 
14:45 - 16:00 - realizacja programu (w Centrum Edukacji i Rozwoju)  
16.00 - 16.30 - odbiór dzieci przez rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnione przez nich osoby 
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Centrum Edukacji i Rozwoju 

Wrocław Saperów 19/2 
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 Zajęcia wprowadzające Zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia w Centrum 
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 Jak widzą zwierzęta? 
Może być ślepy jak u kreta, ostry – sokoli, a nawet jak u bazyliszka! O czym mowa? O 
jednym z podstawowych zmysłów, jakim jest wzrok. To za jego sprawą poznajemy 
otaczający nas świat. Wiemy w jaki sposób my widzimy, ale czy wiemy w jaki sposób widzą 
zwierzęta? Czy nasze psy i koty widzą nas tak, jak sobie to wyobrażamy? Czy zwierzęta w 
ogóle widzą kolory? Używając różnych materiałów i pomocy spróbujemy zobaczyć tym 
razem świat widziany oczami zwierząt. Zajęcia o tym CZYM widzimy i CO widzimy! 

Kolory natury. Tworzymy paletę z barw przyrody 
Natura „maluje” środowisko, które otacza nas swoimi kolorami. Te z kolei 
zmieniają się z każdym następnym sezonem, od białej zimy poprzez jasną zieleń 
wiosennych pąków i intensywne barwy latem, do złotożółtych liści jesienią. Od 
czerwonych jagód głogu po błękit i fioletowe kwiaty. Samodzielnie wyizolujemy 
barwniki z roślin i eksperymentalnie sprawdzimy czy w zielonym liściu są jeszcze 
inne kolory. Utworzymy swój własny zestaw farb z roślin. To będą kolorowe 
zajęcia w terenie! 

Po obiedzie wykonamy obrazy w nurcie 
„czystego” Abstrakcjonizmu* przy pomocy 
uzyskanych samodzielnie barwników 
*Abstrakcja (łac. abstractio „oderwanie”) – w sztukach 
plastycznych: taka realizacja dzieła, w której jest ono 
pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie 
stara się naśladować natury. Autorzy stosują różne środki 
wyrazu, dzięki którym „coś przedstawiają”. 
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Owad – wróg czy przyjaciel człowieka? Poznajemy świat owadów 
Dzieci zapoznają się ze światem owadów, które zwykle spotykamy w naszym otoczeniu. 
Niektóre lubiane, np. motyle, inne mniej - komary... jednak wszystkie potrzebne są 
przyrodzie! Dzień półkolonijny mający na celu ukazanie różnorodności świata owadów 
przejawiającej się w niesamowitych kształtach, kolorach i rozmiarach. Zrobimy własny 
ekshaustor do odłowu owadów, który wykorzystamy w terenie. 

Owadzia ścieżka – gra terenowa Po obiedzie zrobimy świecące owady 
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Porozmawiajmy o pogodzie. Pogoda i jej składniki 
Celem środowego spotkania jest zapoznanie dzieci z definicją „pogody” oraz jej wpływu na 
przyrodę, świat zwierząt, roślin i ludzi. Dzieci poznają różnice między pojęciami „pogoda” 
i „klimat”, dowiadują się jakie czynniki wpływają na zmianę pogody i jak te zmiany pogody 
wpływają na zmianę klimatu. W prostych doświadczeniach zrozumieją czym jest 
temperatura, wiatr, ciśnienie atmosferyczne, zachmurzenie i opady. 

Układamy prognozę pogody! Zabawy meteorologiczne w parku 
W czasie zajęć w terenie dzieci poznają podstawowy sprzęt służący do badań 
meteorologicznych (różne rodzaje termometrów, deszczomierze, wiatromierz, 
barometr, i higrometr) i samodzielnie wykonują pomiary. Dzięki przenośnym 
urządzeniom pomiarowym będą sprawdzać aktualną pogodę. Dodatkowo poznają 
sposoby samej przyrody na przewidywanie nadchodzącej pogody oraz na 
przechowywanie informacji o warunkach i zjawiskach, które miały miejsce w 
przeszłości. 

Po obiedzie zrobimy tęczowy łapacz wiatru 
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 Rośliny, które żywią 

Które rośliny używane jako przyprawy możemy spotkać w naszym kraju? Jak często 
zjadamy kwiaty? Czy warzywa to owoce, a owoce to warzywa? Na te i inne pytania dotyczące 
roślin w kuchni odpowiemy podczas naszych zajęć. Zapoznamy się z popularnymi roślinami 
przyprawowymi i dowiemy się, które części roślin najchętniej zjadamy. Będzie sporo 
wąchania, oglądania i przesypywania! Zobaczymy kto zostanie herbacianym mistrzem! 

W terenie: Masterchef junior w parku 
Kamyki, trawa, liście chrzanu do zawijania gołąbków, szyszki, patyki, liście, kwiatki 
do przybrania ciast to będą produkty do naszego kulinarnego menu. Oczywiście, 
w żadnej kuchni nie może zabraknąć sprzętu kuchennego! Nasi uczestnicy będą 
mieli do dyspozycji całkiem nieźle wyposażone miejsce pracy! Zajęcia w plenerze 
pozwalające na nieograniczoną kreatywność, czyli “coś z niczego”. 

Po obiedzie zrobimy własny kubek 
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Sztuka kamuflażu 
Zwierzęta maskują się, by nie dostrzegł ich drapieżnik lub potencjalna ofiara. Ludzie uczą 
się kamuflażu, natomiast u zwierząt są to cechy wyglądu lub zachowania, które powstały w 
wyniku milionów lat ewolucji. O tym, że czasem trudno odróżnić zwierzę od otoczenia lub 
rośliny, przekonamy się na zajęciach poświęconych sztuce kamuflażu. Na żywo obejrzymy 
prawdziwych mistrzów tej sztuki – patyczaki, liśćce. Dowiemy się, dlaczego niektóre 
organizmy muszą się ukrywać oraz w jaki sposób to robią. Porozmawiamy o kameleonie i 
jego niesamowitych zdolnościach. 

Jak się ukryć? Gra terenowa C Pożegnanie 

 


