
PÓŁKOLONIE PRZYRODNICZE 2021 
TURNUS IV      26-30 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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Woda – odkrywamy jej tajemnice 
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? 

Przy pomocy sprzętu, który ułatwia obserwację zobaczymy ciekawy świat wodnego ekosystemu i 
żyjących tam zwierząt. Wspólnie poznamy zamieszkujące tam płazy, ryby, ptaki i wodne 
bezkręgowce, a także ich zwyczaje. Posłuchamy odgłosów i sami spróbujemy naśladować 
niektóre dźwięki. Podczas wspólnej zabawy wokół modelowego stawu, będziemy odkrywać 
fascynujący świat! 

Po obiedzie zrobimy własną 
makietę zbiornika wodnego.  
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Owad – wróg czy przyjaciel człowieka 
Dzieci w trakcie zajęć zapoznają się ze światem owadów, które zwykle spotykamy w naszym otoczeniu. 
Niektóre lubiane, np. motyle, inne mniej - komary... jednak wszystkie potrzebne są przyrodzie! Zajęcia mają 
na celu ukazanie różnorodności świata owadów przejawiającej się w niesamowitych kształtach, kolorach i 
rozmiarach. Dzieci będą mogły zaobserwować to z bardzo bliska w trakcie zajęć terenowych! Na zakończenie 
zajęć odbędą się obserwacje mikroskopowe. Dzieci poznają owady - budowę i rozwój, charakterystykę 
wybranych rzędów. 

Owadzia ścieżka – gra terenowa. Po obiedzie zrobimy 
kamienne owady. 
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 Rośliny, które żywią 

Jakie 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! 

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 wykonamy 
własne kubki.  
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 Świat, którego już nie ma. Małe co nieco o historii życia na ziemi 

W odłupywaniu skamieniałości dinozaurów poczujemy się jak eksperci. Przyjrzymy się fragmentom 
„znalezionych” szkieletów i kościom dinozaurów, aby dowiedzieć się jak wyglądają skamieniałości. Zagramy 
w grę – ZOSTAŃ SKAMIENIAŁOŚCIĄ i zobaczymy kto zostanie zwycięzcą! Poznamy różnych 
przedstawicieli gadów prehistorycznych i wybierzemy swojego ulubionego. Wspólnie wykorzystując 
dostępną przestrzeń zbudujemy Park Jurajski, w którym zamieszkają pradawne gady. 

Podczas gry terenowej odkryjemy unikalną kolekcję jurajskich skamieniałości. Nie zabraknie 
prehistorycznych zwierząt jaki i roślin. Fascynacja dinozaurami niech trwa! 

Po obiedzie zrobimy 
skamieniałość? Tak to 
możliwe! 
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 Mały chemik 

Spotkanie, które poprzez szereg zaskakujących eksperymentów pozwoli nam się zagłębić w tajnikach chemii. 
Będziemy mieli okazję samodzielnie wykonywać bezpieczne i proste doświadczenia chemiczne pod czujnym 
okiem prowadzących. Przekonamy się, że chemia jest niezwykle ciekawa i towarzyszy nam każdego dnia. 

Eksperymenty na wizji. Nauczymy się jak prezentować eksperymenty przed kamerą, poznamy 
niezbędny sprzęt i dowiemy się jak przygotować się do nagrań. A co najważniejsze... weźmiemy udział 
w nagraniu według własnego scenariusza! 

C Pożegnanie 

 


