
PÓŁKOLONIE PRZYRODNICZE 2021 
TURNUS III      19-23 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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 Gospodarstwo rolnicze i jego mieszkańcy 
W Polsce jest ponad 1,4 mln gospodarstw rolnych i są one miejscem ciężkiej pracy rolników. Większość z 
nich od pokoleń uprawia ziemię i hoduje zwierzęta, aby zapewnić wyżywienie sobie i swoim rodzinom. Celem 
zajęć jest zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Dzieci dowiedzą się skąd 
pochodzą podstawowe produkty żywnościowe: mleko, jaja, sery, masło, śmietana. Poznają podstawowe i 
typowe zabudowania gospodarstwa, ich nazwy i funkcje, które pełnią. Poznają też nazwy narzędzi i maszyn 
niezbędnych dla pracy rolników. Omawiając zwierzęta zamieszkujące gospodarstwa, poznamy historię ich 
udomowienia przez człowieka. 

Jak się robi produkty spożywcze? W czasie zajęć w terenie, dzieci nie mające na co dzień 
bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem wiejskim zaznajomią się z tradycyjnymi produktami 
rolniczymi. Będą odkrywać pochodzenie produktów naszej kuchni, a tym samym zasady zdrowej 
diety. Wyjaśnimy różne procesy m.in przekształcania mleka na ser, jogurt i masło, zboża w mąkę. 
Dzieci będą samodzielnie przygotowywać podstawowe produkty żywnościowe! Wszystko na 
parkowej polanie. 

Po obiedzie zrobimy własną 
makietę ekologicznego 
gospodarstwa rolnego.  
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Rośliny, które leczą 
Podczas zajęć zarówno w Centrum jak i w parku dzieci dowiedzą się czym są „zioła” i „rośliny lecznicze”. 
Poznamy nazwy najpopularniejszych przedstawicieli tych grup, zapoznamy się z ich właściwościami 
leczniczymi oraz zastosowaniami. Wspólnie przyrządzimy ziołowe napary, wywary i maści. Po zajęciach 
dzieci będą wiedzieć to tym, że lekarstwa znajdziemy nie tylko w aptece, ale przede wszystkim w naturze. 

Okiem zielarza – gra terenowa. Po obiedzie zrobimy 
mydełko. 
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Poznajemy świat zwierząt żyjących pod ziemią 
W zdrowym fragmencie gleby znajdują się miliardy niewidocznych gołym okiem mikroorganizmów, bakterii i 
grzybów. Żyją w niej również większe zwierzęta, np. nicienie, ślimaki, niesporczaki, skorupiaki. Jednak podczas zajęć 
przyjrzymy się w szczególności dżdżownicom. Dzieci poznają środowisko naturalne dżdżownic i odpowiedzą na 
pytanie: dlaczego są takie pożyteczne? Ponadto obejrzą pod lupami żywe okazy, dzięki czemu lepiej zrozumieją 
wyjątkowość budowy ich ciała, przeanalizują ich ruchy. Stworzymy wspólnie małe siedliska dżdżownic, które 
umożliwią dzieciom zrozumienie zwyczajów tych zwierząt i ich przydatności w napowietrzaniu gleby oraz rozkładzie 
resztek organicznych. Wszystko po to, aby docenić te wspaniałe zwierzęta za ich aktywność i pracę. 

Badanie gleby- mały świat pod naszymi stopami 
Gleba nie jest martwa. Jest pełna życia! Zajęcia w terenie zapoznające dzieci z glebą i organizmami 
glebowymi. Przyglądamy się ściółce parkowej, glebie oraz próchnicy i martwemu drewnu. 
Poznajemy i doświadczalnie porównujemy rodzaje gleby: torf, glinę, piasek, jak również 
porastającą je roślinność. Sprawdzimy wybrane parametry gleby, takie jak: właściwości 
absorpcyjne, przepuszczalność, strukturę. Spróbujemy odnaleźć organizmy glebowe prowadząc 
profesjonalne obserwacje. 

Po obiedzie wykonamy 
bursztyny.  
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 Życie w kropli wody Poznajemy świat mikroskopijnych zwierząt 

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. 

Woda to podstawa życia - gra terenowa.  

Po obiedzie zrobimy pracę 
artystyczną z 
wykorzystaniem wody i 
kredy.  
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Podróż do wnętrza Ziemi. Poznajemy geologiczne sekrety naszej planety 
Choć do środka Ziemi wcale nie jest dalej niż z Warszawy do Nowego Jorku, żadnemu człowiekowi nigdy 
nie udało nam się tam zajrzeć. Chęć poznania, co kryje Ziemia w swoim wnętrzu, towarzyszy nam od dawien 
dawna. Spoglądając pod stopy zadajemy sobie pytanie: jakie sekrety skrywa nasza planeta, bo głębokie 
kopalnie czy wiercenia geologiczne pozwalają jedynie uchylić rąbka tajemnicy. Podczas zajęć poznamy dzieje 
i budowę planety Ziemi, obejrzymy różne skały i minerały oraz skamieniałości. 

Siła naszej planety - katastrofy naturalne 
Zabawa w postaci wcześniej przygotowanej ścieżki edukacyjnej. Planeta stale nas zaskakuje. Jej wygląd 
wciąż się zmienia, powstają nowe krajobrazy, a stare dynamicznie się przekształcają. Podczas zajęć 
poznamy potężną siłę naszej planety, która zmienia życie ludzi, zwierząt i roślin. Dowiemy się, dlaczego 
trzęsienia Ziemi, erupcje wulkaniczne i inne katastrofy naturalne występują tam, gdzie występują. 
Wykonując doświadczenia na kolejnych stacjach zobaczymy, jak powstają góry i trzęsienia Ziemi. 
Sprawdzimy dlaczego wieżowce nie ponoszą szwanku nawet w wyniku dużych wstrząsów, a niskie 
domki zostają powalone. Poznamy mechanizmy działania tsunami, wybuchu wulkanu, tornado oraz 
metody ich prognozowania. 

C Pożegnanie 

 


