
PÓŁKOLONIE PRZYRODNICZE 2021 
TURNUS II      12-16 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 

Przyroda i JA 
Centrum Edukacji i Rozwoju 

Wrocław Saperów 19/2 
 

PrzyrodaiJA.pl 
biuro@PrzyrodaiJA.pl 

+48 667 245 629 
 

 Zajęcia wprowadzające Zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia w Centrum 
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 Poznajemy dinozaury i inne prehistoryczne gady 
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! 

Jurassic Park – gra terenowa. Po obiedzie zrobimy własne pamiątki z 
przeszłości. 

w
to

re
k  

Ile barw ma światło? Ciekawe doświadczenia z optyki 
Dzieci podczas samodzielnych obserwacji zbadają podstawowe własności światła – rozszczepienie, 
dyfrakcję, odbicie, załamanie – wykorzystując w tym celu m.in. laser, lusterka, pryzmaty oraz siatkę 
dyfrakcyjną. Poznają odpowiedź na odwieczne pytanie: „Dlaczego niebo jest niebieskie?”. Dowiedzą się 
też jak powstaje chmura, a następnie zobaczą, jak można zrobić ją samodzielnie, wykorzystując do tego 
ocet i sodę. Wykonanie części eksperymentów w ciemności stworzy niezwykłą atmosferę naukowych 
poszukiwań. 

Czy nasze oczy mogą nas oszukać? Zabawy w parku w złudzenia 
Złudzenie optyczne to nic innego, jak błędna interpretacja obrazu. Od dawna wiadomo, 
że „widzimy” mózgiem, a oczy są jedynie narzędziem. To ludzki mózg, który źle odbiera 
kontrasty, cienie, grę kolorów – popełnia błędy. W efekcie można zobaczyć coś tylko 
pozornie. Zobaczyć coś, czego tak naprawdę nie ma. Dzieci eksperymentalnie rozszyfrują 
złudzenia ruchowe, geometryczne i perspektywiczne. A na koniec wykonają sztuczki 
magiczne! Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż największe triki magików są oparte właśnie 
na iluzji optycznej. 

Po obiedzie zrobimy taumatrop* 
*Taumatrop jest jedną z pierwszych zabawek 
optycznych, których rozwój doprowadził do 
powstania współczesnego filmu. Zasada 
działania taumatropu opiera się na zjawisku 
zwanym bezwładnością wzroku. Jest to cecha 
wzroku, która sprawia, że po zniknięciu 
obrazu oko „widzi” go nieco dłużej. 
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Zwierzęta w mieście. Poznajemy dzikie zwierzęta mieszkające w naszej okolicy 
W naszej najbliższej okolicy, bez względu na to czy mieszkamy w mieście, czy na wsi, żyje ogromna ilość 
różnych zwierząt. Często nie zwracamy na nie uwagi, bo są zbyt małe lub zbyt dobrze się przed nami 
ukrywają. Dzieci podczas zajęć poznają bogactwo zwierzęcego świata żyjącego w naszym bezpośrednim 
sąsiedztwie. Poznajemy warunki, w jakich te zwierzęta żyją. Dlaczego ten temat jest ważny? We 
Wrocławiu żyje mnóstwo nieoswojonych zwierząt i nietrudno o spotkanie z nimi. Dlatego dzieci 
zdobędą przede wszystkim praktyczną wiedzę, jak należy zachować się podczas spotkania z nimi i 
poznają zasady postępowania z rannymi dzikimi zwierzętami. 

Tropiciele zwierząt – gra terenowa. Po obiedzie zrobimy odciski 
zwierzęcych tropów w glinie. 
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 Między nami drzewami Poznajemy bliżej nasze drzewa 

Liście, drewno, nasiona i kora nie będą już tajemnicą. Podczas zajęć poznamy gatunki drzew występujące 
naturalnie w polskich lasach. Poprzez zabawę dowiemy się, że poszczególne drzewa mają indywidualne 
cechy, które odróżniają je od innych. Poznamy budowę drzew liściastych i ich liści. Będziemy przyglądać 
się igłom i kształtom szyszek charakterystycznym dla drzew iglastych. Sprawdzimy też różne właściwości 
drewna oraz znajdujemy dla nich zastosowanie. 

Nasze drzewa  
W czasie zajęć terenowych wzbogacimy nasza wiedzę o rodzimych gatunkach drzew. 
Dzieci poznają w terenie pięć gatunków krajowych drzew iglastych (cis, jodła, modrzew, 
sosna, świerk) oraz pięć gatunków krajowych drzew liściastych (buk, dąb, lipa, klon, grab). 
Poznają cechy różniące poszczególne gatunki. Nauczą się odróżniać je po liściach i korze. 
Przyglądniemy się gałązkom z igłami, szyszkami, owocami i nasionami. Porównamy je 
wykorzystując zmysł dotyku i węchu. 

Po obiedzie żeby móc zgromadzoną 
wiedzę zabrać do domu, wykonamy 
drzewniki (czyli zielniki o drzewach). 
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Wzorce zaczerpnięte ze świata zwierząt i roślin 
Na pewno każdy ma kurtkę albo buty zapinane na „rzepy”. Ten prosty i bardzo funkcjonalny patent to 
najlepszy i najpopularniejszy przykład wynalazku, który powstał podczas podpatrywania i analizowania 
natury. Uważa się, że dziś wykorzystujemy niespełna 10 procent rozwiązań podpatrzonych w przyrodzie 
– reszty nie jesteśmy w stanie jeszcze „rozgryźć”. Podczas zajęć dowiemy się czym zaciekawiły nas ptaki? 
A co takiego potrafią ssaki? W jaki sposób owady i pająki inspirują projektantów i architektów? Podczas 
zajęć dzieci poznają najnowsze technologie zainspirowane strukturami przyrodniczymi. 

Podpatrzone od przyrody 
Bionicy badają rośliny i zwierzęta, które nie są niczym innym niż konstrukcjami 
stworzonymi przez naturę Zabawa w terenie w postaci wcześniej przygotowanej ścieżki 
edukacyjnej. Będziemy poszukiwać bionicznych par aby odpowiedzieć na pytanie, który 
biologiczny wzorzec i który bioniczny produkt jest ze sobą powiązany? I najważniejsze - 
co odpatrzył człowiek konstruując produkt bioniczny od swojego biologicznego wzoru? 

C Pożegnanie 

 


