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I  Zrealizowane cele programu – efekt ekologiczny 
 
 
Wykształcenie właściwych nawyków i przekonania o potrzebie dbania o środowisko, które nas otacza, a 

którego stan pogarsza się  w niepokojącym tempie. 

 

Poszerzenie wiedzy o problemach ekologii w wymiarze lokalnym i dostrzeganie problemów w skali 

makro oraz informowanie o tych zagadnieniach poprzez wykorzystanie Internetu, lokalnych mediów, prasy  

/ Informator Zelowski / i  szkolnych gazet. 

 

Wykształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów dla życia w zdrowiu poprzez  

upowszechnianie aktywnych form spędzania  wolnego czasu. 

 

Wymiana doświadczeń z zakresu ekologii i zdrowego stylu życia pomiędzy środowiskami szkolnymi. 

Poznanie problemów ekologii w dużych skupiskach miejskich co ma szczególnie istotne znaczenie dla 

dzieci i młodzieży, wywodzących się z terenów wiejskich i małomiasteczkowych wobec zachodzących w 

kraju przemian społecznych związanych z migracją ludności. 

 

Nasz projekt przyczynił się do tego, że dzieci  lepiej rozumieją sens jednoczenia się w celu realizacji 

wspólnych zadań  dla ochrony środowiska przyrodniczego i odpowiedzialności za jego stan. 
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II  Opis programu i jego etapy 

 

Wstępnym etapem projektu było zorganizowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach akcji 

informacyjnej o celach i zadaniach programu. Uczyniliśmy to poprzez lokalne media: Informator Zelowski, 

gminną i szkolną stronę internetową,.  

Termin realizacji: Marzec 2013 

 

1. Cykl zajęć edukacyjnych / zajęcia w Eksperymentarium w Łodzi i   Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie / 

 

 

Uczestnicy wycieczki spotkali się spotkała się w dniu 24.05.2013r.. na parkingu przed  szkołą 

w Kociszewie o godzinie 6.30,  a następnie wyjechaliśmy autokarem do Warszawy. Na miejsce 

dojechaliśmy o godzinie 9.00. Po otrzymaniu biletów wstępu, uczniowie zostali podzieleni na dwie 

grupy, dzieci młodszych i starszych. 

 

Pierwszym etapem wycieczki po CN Kopernik było wprowadzenie wygłoszone przez 

pracownika centrum o jego zadaniach edukacyjnych i naukowych. Następnie dzieci uczestniczyły 

w zajęciach w których nauczyciel p. Monika szczegółowi wyjaśniała działanie poszczególnych 

eksponatów w dziale mechaniki, biologii, optyki, wysokich napięć, aerostatyki, dynamiki płynów. 

Przez kolejne trzy godziny dzieci samodzielnie i pod kierunkiem nauczycieli w dwóch 

grupach: dzieci I-III oraz Uczniów klas IV-VI zwiedzały Centrum Nauki, wybierały dziedziny 

wiedzy i eksperymenty, które chciały wykonać. Wśród zadań najwięcej emocji zrodziła zagadka 

kryminalna, zagadnienia dotyczące budowy i procesów życiowych człowieka.  

 

Po blisko 4-ciu godzinach spędzonych w Centrum Nauki Kopernik uczniowie wyruszyli na 

zwiedzanie stolicy. W czasie przejazdu na Stare Miasto uczniowie zobaczyli najstarszy, bo 

pochodzący z 1903r Warszawski  Most Poniatowskiego. Przejeżdżając Alejami Jerozolimskimi 

minęli Pałac Kultury i Nauki, hotel Marriott, Dworzec Centralny. Mijając Plac Piłsudskiego 

zobaczyli Grób Nieznanego Żołnierza. Następnie pieszo pokonaliśmy jedną z najstarszych ulic 

stolicy – Krakowskim Przedmieściem. Wraz z nauczycielami dzieci udały się na plac  Zamkowy z 

Kolumną Zygmunta, a później pod Zamek Królewski. Następnie dzieci udały się do Katedry 

Świętego Jana i kościoła Św Anny.  Uczniowie wrócili z wycieczki w późnych godzinach 

wieczornych.  

Termin realizacji:  marzec – październik 2013/ 40 uczestników w wycieczce / 
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FOTO: ZAJĘCIA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK 
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2. XIV Konkurs wiedzy ekologicznej Liga Przyrodnicza  

 

Ligi przedmiotowe mają już wieloletnią tradycję i wpisały się w działalność pozalekcyjnę szkół  w 

naszej gminie. Jest wśród nich objęta projektem, Liga Przyrodnicza konkurs wiedzy z dziedziny przyrody.  

Konkurs dedykowany dla  uczniów szkół podstawowych i składał się z trzech etapów szkolnych oraz 

finału. 

Nauczyciele do każdego z etapów nadsyłali prace zawierające zestawy pytań z zakresu 

problemów przyrody: ochrony środowiska naturalnego, roślin  i zwierząt z różnych stref 

klimatycznych oraz zjawisk przyrodniczych.  

Komisja konkursowa sporządzała z tych zadań sprawdziany, które były podstawą do 

przeprowadzenia konkursów w szkołach oraz zawodów finałowych w maju bieżącego roku. 

W dniu 28 MAJA 2013roku w Wiejskim Centrum Rekreacji w Kociszewie spotkało się 

60 najzdolniejszych uczniów ze wszystkich szkół z Gminy  Zelów. Uczniowie ci zostali wyłonieni 

w trzech szkolnych eliminacjach jakie od początku roku odbywały się w szkołach.    

W ciągu kilkudziesięciu minut, rozwiązywali testy składające się z 25 - 30 zadań zamkniętych, 

wybranych spośród blisko 300 zadań jakie do każdej ligi zaproponowali nauczyciele. 

Komisja Konkursowa w składzie: 

1. Monika Stępień 

2. Jacek Malinowski 

3. Urszula Pawlak 

4. Marek Myroniuk 

stwierdziła realizację celów konkursu jakimi były: 

• Kształcenie  właściwych nawyków dbania o środowisko, które nas otacza, a którego stan 

pogarsza się  w niepokojącym tempie. 

• Propagowanie wiedzy o problemach ekologii w wymiarze lokalnym i dostrzeganie 

problemów w skali makro i informowanie o tych zagadnieniach poprzez wykorzystanie Internetu, 

lokalnej prasy  /Informator Zelowski / oraz szkolnych gazet. 

• Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów dla życia w zdrowiu poprzez  

upowszechnianie aktywnych intelektualnie form spędzania  wolnego czasu. 

• Wymiana doświadczeń z zakresu ekologii i zdrowego stylu życia. 

• Poznanie problemów ekologii w dużych skupiskach miejskich co ma istotne znaczenie dla 

dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich wobec czekających nasz kraj przemian 

społecznych.  

• Nasz projekt przyczyni się do tego, że  rozumiany będzie sens współpracy w celu realizacji 

określonych zadań co ma istotne znaczenie w kształtowaniu ważnych cech osobowości. 
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• Kształcenie przekonania, że żyjąc w  środowisku przyrodniczym ponosimy za nie 

odpowiedzialność. 

Komisja podjęła decyzję o wynikach Ligi Przyrodniczej 

Lp Imie i nazwisko Szkoła 

1.  Żaneta Nowicka SP Bujny Szlach. 

2.  Julia Kardas SP 2 w Zelowie 

3.  Łukasz Pełka SP Wygiełzów 

4.  Julia Martyniak SP Bujny Szlach. 

5.  Łukasz Łyszkowicz SP Wygiełzów 

6.  Piotr Zych SP Kociszew 

7.  Julia Ton SP Kociszew 

8.  Julia Szafran SP Wygiełzów 

9.  Kacper Topolski SP 4 w Zelowie 

10.  Patrycja Krawczyk SP 2 w Zelowie 

11.  Zuzanna Soboń SP Bujny Szlach. 

12.  Anna Karbowniczak SP 2 w Zelowie 

13.  Klaudia Nowak SP 2 w Zelowie 

14.  Zuzanna Kamzurska SP 4 w Zelowie 

15.  Natalia Kurczewska SP Bujny Szlach. 

16.  Paulina Kaczmarek SP Kociszew 

17.  Patrycja Filipek SP 4 w Zelowie 

18.  Marcin Wolski SP Kociszew 

19.  Milena Jachimek SP Wygiełzów 

20.  Magdalena Radziszewska SP 4 w Zelowie 

 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe. 

Nagrody ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

Termin realizacji tego etapu to  marzec - czerwiec 2013  / 150 uczestników / 
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3. Akcja „Wiosenne sprzątanie świata”  

Za chwilę wiosna! Chociaż jeszcze mrozi i znienacka sypnie śniegiem, to już coraz dłuższe dni, 

słychać też wesołe, niecierpliwe świergoty ptaków. Coraz więcej ziemi wygląda spod śniegu, 

przyroda budzi się do życia, a wraz z nią - i my. Nadchodzi pora na "nowe". Ludzie mają 

zakodowane gdzieś w swoich głowach, że aby dobrze rozpocząć "nowe" należy najpierw 

uporządkować "stare". Dlatego wiosnę zwykle rozpoczynamy od porządków po zimie. 

Przewietrzymy nasze domy, rozpoczniemy prace w ogrodach i na polach. Ale pamiętajmy też o 

zrobieniu porządków z naszymi śmieciami poza "własnym podwórkiem"! Naturze się to od nas po 

prostu należy! 

Dzień Ziemi, obchodzony w Polsce 22 kwietnia, zapoczątkował trwające przez ostatni tydzień 

wielkie sprzątanie w naszej gminie. Dzieci ze szkół podstawowych, wyposażone w ochronne 

rękawice i worki na śmieci zakupione ze środków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, 

sprzątały teren swoich wsi. Niestety ilość zebranych śmieci pokazała, jak wiele jeszcze zrobić, by 

zmienić mentalność osób, które niszczą środowisko zaśmiecając je.  

W lokalnych mediach oraz na stronie szkoły w Kociszewie ukazał się komunikat o planowanej 

akcji. 

Towarzystwo Szkolne Kociszew zaprosiło dzieci po kilku godzinach na spotkanie integracyjne 

na Sali gimnastycznej WCR gdzie porozmawialiśmy o problemach z ochroną środowiska w 

lokalnym wymiarze a następnie odbył się dyskoteka.  

 

Udział dzieci w porządkowaniu terenu w otoczeniu szkoły i okolicznych lasów, której celem 

akcji było kształtowanie nawyku dbania o czystość środowiska. 

 

Termin realizacji tego etapu to  kwiecień 2013  / 120 uczestników / 
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4. VIII Przegląd piosenki turystycznej JAK DOBRZE NAM ZDOBYWAĆ GÓRY… 

 

Zadania,  jakie udało się zrealizować w związku z tym konkursem, to: 

Integracja różnych środowisk młodzieżowych wokół działań służących ochronie środowiska 

naturalnego. 

Popularyzowanie piękna polskiego krajobrazu poprzez piosenkę i poezję w celu wypracowania 

właściwej postawy ekologicznej, kształtowania umiejętności oceny wartości tkwiących w przyrodzie.  

Uczenie dzieci i młodzieży umiłowania przyrody poprzez obserwacje i kontakt z nią. 

Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych naturalnym pięknem otaczającego świata. 

Stwarzanie możliwości wyrażania twórczych fascynacji pięknem natury w wokalnych formach 

artystycznych.  

Realizacja idei ekologicznej w powiązaniu z integracją dzieci i młodzieży sprawnej z rówieśnikami z 

różnych środowisk szkolnych. Szczegółowy regulamin i harmonogram konkursu jest załącznikiem 

programu. 

W konkursie wzięło udział 25 uczestników reprezentujących trzy przedszkola i cztery szkoły 

podstawowe z terenu gminy Zelów. 

     Komisja konkursowa powołana przez organizatora w składzie: 

1) Barbara Berlińska – kierownik Biblioteki Miejskiej w Zelowie 

2) Marzanna Socha – kierownik Referatu Oświaty UM w Zelowie 

3) Jolanta Myroniuk – kierownik Filii BM w Kociszewie 

Stwierdziła realizację celów konkursu i po przesłuchaniu wszystkich uczestników 

postanowiła : 

W kategorii przedszkoli przyznać wszystkim dzieciom I miejsce t.j. 

Marta Małasiewicz – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie 

Magda Trojanowska – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie 

Zosia Tarka – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie 

Ola Papuga – Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zelowie 

Julia Skrzydłowska – Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zelowie 

Maja Woźniak – Przedszkole Edukacyjne w Zelowie 

Marta Łuczak – Przedszkole w Kociszewie 

Karolina Jelińska – Przedszkole w Kociszewie 

Zuzanna Gawłowska – Przedszkole w Kociszewie 

W kategorii klas I – III :  

I miejsca 

- Karolina Komora  – SP Kociszew 

II miejsca 

   - Weronika Kazimierczak – SP 2 w Zelowie 

   - Natalia Dominiak – SP w Wygiełzowie 
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   - Dominika Biegańska – SP Kociszew 

III miejsca 

   - Marysie Kryścińska – SP Kociszew 

   - Martyna Kowalska – SP Kociszew 

   - Oliwia Marciniak – SP Kociszew 

   - Adam Kryściński – SP Kociszew 

W kategorii klas IV – VI : 

I miejsce  –  Weronika Wodzińska – SP nr 2 w Zelowie 

– Dominik Grzelak – SP Kociszew  

- Weronika Rzeźnicka – SP nr 4 w Zelowie 

II miejsca  

- Karolinie Zieleniak – SP nr 2 w Zelowie 

- Kinga Kubik – SP 2 w Zelowie 

- Weronika Kędziak – SP w Wygiełzowie 

- Paulina Kaczmarek – SP Kociszew 

III miejsca  

 

- Oliwia Łuczak – SP Kociszew 

- Sandra Prorok – SP Bujny Szlach. 

- Weronika Tokarczyk – SP 4 w Zelowie 

 Wyróżnienia 

- Patrycja Niewulska – SP Kociszew 

- Julia Ton – SP Kociszew 

- Ewa Pietrzyk – SP 4 w Zelowie 

- Oskar Morawski – SP w Wygiełzowie 

Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Nagrody uczestnikom wręczali Pan Jacek Malinowski prezes stowarzyszenia i Marzanna 

Socha, kierownik Referatu Oświaty UM w Zelowie. 

 

Termin realizacji: maj 2013 / około 60 uczestników / 
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5. XII Konkurs recytatorski CO FRUWA I HASA PO POLACH I LASACH 

 

 

W dniu 18.04.2013 rozstrzygnięto Gminny Konkurs Recytatorski "Co fruwa i hasa po polach i 

lasach".  w ramach programu Zelowski Pejzaż 2013. 

 

  Konkurs zorganizowany przez Towarzystwo Szkolne Kociszew przy współorganizacji i 

Biblioteki Miejskiej w Zelowie.  

Komisja konkursowa stwierdziła że zrealizowano następujące cele konkursu: 

o Integracja różnych środowisk młodzieżowych wokół działań służących ochronie 

środowiska naturalnego. 

o Popularyzacja piękna polskiego krajobrazu poprzez prozę  i wiersz, w celu 

wypracowania właściwej postawy ekologicznej.  

o Uczenie dzieci i młodzieży doceniania wartości przyrody poprzez obserwacje i 

kontakt z nią. 

o Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych naturalnym pięknem 

otaczającego świata. 

o Stwarzanie możliwości wyrażania twórczych fascynacji pięknem natury w 

wybranych, artystycznych formach.  

Uczestników oceniano w trzech kategoriach: przedszkola, edukacja wczesnoszkolna i klasy IV- 

VI. Nagrody książkowe ufundowano dla wszystkich najmłodszych uczestników z terenu gminy. 

Wśród uczniów klas I- III palma pierwszeństwa przypadła w udziale: 

Bartłomiejowi Pietrzakowi - SP nr 4 

Hannie Kołodziejskiej - SP Kociszew 

Paulinie Ornafel - SP Wygiełzów 

W grupie starszej najwyżej oceniono recytacje: 

Anny Rogut - SP nr 4 

Nikol Słama - SP nr 2 

Małgorzaty Tyluś - SP Kociszew 

Zuzanny Szafran - SP Wygiełzów 

   W konkursie wzięło udział 44 przedszkolaków i 51 uczniów klas I- VI z terenu gminy Zelów. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Konkurs odbył się w miłej 

atmosferze. Cykliczność przedsięwzięcia sprzyja integracji dzieci z okolic Zelów.  

Dziękujemy wszystkim, którzy posłużyli pomocą w jego kontynuacji i realizacji.  

W ramach tego przedsięwzięcia nagrany został film zawierający recytacje uczestników i w liczbie 

9 kopii rozprowadzony pomiędzy szkoły i przedszkola uczestniczące w konkursie. 

Termin realizacji: kwiecień 2013 / około 60 uczestników / 
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FOTO: KONKURS RECYTATORSKI "CO FRUWA I HASA PO POLACH I LASACH" 
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6. X  Konkurs ortograficzny GŻEGŻÓŁKA, SÓJKA I SPÓŁKA  

W dniu 10 maja 2-13 roku w szkole w Kociszewie odbyła się dwunasta edycja 

gminnego konkursu ortograficznego dla klas trzecich o tytuł „Mistrza Ortografii”.  

Udział wzięli przedstawiciele klas trzecich wszystkich szkół z terenu gminy wyłonienie przez 

zespoły nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z poszczególnych placówek. Uczniowie pisali 

dyktando o wyższym stopniu trudności związane z tematyką przyrodniczą. Treść dyktanda oraz 

kryteria oceniania zostały opracowane przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w 

składzie:  

pani Urszula Pawlak,  

p. Marianna Kwiatkowska oraz  

p. Ilona Grzelak.  

W skład komisji oceniającej weszli nauczyciele ze wszystkich szkół.  

Zadania, jakie udało się  zrealizować w związku z tym konkursem, to: 

o Utrwalenie zasad ortografii w oparciu o teksty o tematyce przyrodniczej i 

ekologicznej; 

o Rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno – motorycznych; 

o Podniesienie poziomu umiejętności czytania i rozumienia tekstu; 

o Poprawa poziomu umiejętności pisania; 

o Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka, zapewnienie warunków do 

poprawnego wykonania ćwiczeń - wybór określonych zadań, stwarzanie warunków do ich 

realizacji.  

o Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od 

prostszych do bardziej złożonych; 

o Utrwalanie prawidłowych umiejętności i likwidowanie niekorzystnych nawyków w 

czytaniu i pisaniu;  

o Dostosowanie czasu trwania ćwiczeń do wydolności dziecka; 

o Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form 

ćwiczeń - opracowywanie indywidualnych zadań dla danego dziecka, stosowanie różnych form pracy 

„Mistrzami ortografii” w tym roku zostały : Patrycja Górecka ze szkoły w Kociszewie, Natalia 

Szymańska ze Szkoły Podstawowej nr 2 Zelowie, Natalia Uzarczyk z Wygiełzowa oraz Julia 

Dobroszek ze Szkoły Podstawowej nr 2 Zelowie. W konkursie brało udział piętnaścioro dzieci z 

czterech szkół podstawowych naszej gminy. Konkurs był jednym z sześciu konkursów 

organizowanych w ramach projektu Pejzaż Zelowski 2013 finansowanego przez WFOŚiGW.  

 

Termin realizacji: kwiecień 2013 / około 60 uczestników / 
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7. Kolejnym etapem programu są wycieczki z programem ekologicznym „Krajobrazy 

Wolińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego”; 

 

Zrealizowane cele tego przedsięwzięcia to: 

o Wzbogacanie wiedzy o świecie i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, 

odkrywanie i przeżywanie w działaniu zainspirowanym bezpośrednimi kontaktami z otoczeniem 

społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym. 

o Rozwijanie i kształcenie procesów poznawczych, zdolności i operacji umysłowych 

sprzyjających aktywnemu i samodzielnemu dostrzeganiu problemów i ich rozwiązywaniu poprzez 

podtrzymywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, postaw i motywacji 

charakterystycznych dla badacza, odkrywcy, twórcy. 

o Rozwijanie mowy i kształcenie poprawności językowej oraz wzbogacanie zasobów 

słownictwa czynnego i biernego. 

o Kreowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i 

proekologicznych. 

o Rozwijanie i kształcenie uczuć społeczno - moralnych, intelektualnych i estetycznych w 

celu odnalezienia przez dziecko harmonii w życiu zmysłowym, uczuciowym, społecznym i 

intelektualnym. 

 
Tatrzański Park Narodowy Sprawozdanie z  WYCIECZKI 

 

TRASA: Zelów – Kraków - Rabka-Zdrój - Nowy Targ - Kraków - Zelów. 

 

Z Zelowa wyjeżdżamy autokarem do Częstochowy, stamtąd jedziemy do Krakowa.  

W Chabówce wjeżdżamy na „Zakopiankę” - słynną na cały kraj trasę łączącą Zakopane 

z Krakowem. Następnie jedziemy przez Rabkę gdzie po prawej stronie drogi, 

pod wiaduktami na terenie dawnej lokomotywowni, znajduje się Skansen Kolejowy.  

Nowy Targ, skręcamy w stronę Chochołowa i od Czarnego Dunajca i Kościeliska 

wjeżdżamy do Zakopanego.  

 

Tatry od dawna przyciągają uwagę swą wybitną formą i geomorfologicznym urozmaiceniem. 

Na tym niewielkim obszarze odpowiadającej jednej większej dolinie alpejskiej, możemy spotkać 

bardzo różnorodną ilość skał (metamorficznych, magmowych, osadowych), wiele form 

polodowcowych i krasowych.  

W trakcie jednodniowej wycieczki, możemy przejść przez pięć pięter roślinności od regla 

dolnego, po piętro turniowe, gdzie każde z nich cechuje się zróżnicowaniem gatunków roślin oraz 

odrębnymi formami geomorfologicznymi.  

Cele i zadania wycieczki: 

·       Opracowanie trasy wycieczki. 
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·       Poszerzenie wiedzy z zakresu architektury, historii i infrastruktury turystycznej 

zwiedzanego regionu 

·       Poznanie sylwetek sławnych ludzi związanych z odwiedzanym regionem. 

·       Zdobycie wiedzy na temat: historii, położenia, flory i fauny Tatrzańskiego Parku 

Narodowego. 

·       Zdobycie informacji na temat rzek i pasm górskich położonych na trasie przejazdu. 

·       Nabycie umiejętności poruszania się w nowych środowiskach – środkach komunikacji 

górskiej 

·       Zebranie i opracowanie materiałów  

Wycieczka odbyła się według opracowanego na zajęciach kółka przyrodniczo – turystycznego 

planu. 

Podczas trasy przejazdu dzieci słuchały opowiadania o historii, legendach i ciekawostkach 

związanych z Zakopanem oraz planowanych miejscach pobytu. 

Pierwszym punktem zwiedzania było Muzeum Tatrzańskie. Dzieci zobaczyły ciekawe 

eksponaty etnograficzne: wnętrze XIX-wiecznej chaty góralskiej wraz z kompletnym 

wyposażeniem, sprzęty gospodarskie, stroje ludowe z Podhala, Spisza, Orawy i Pienin, 

instrumenty, okazy sztuki podhalańskiej i sprzęt pasterski oraz ciekawą wystawę uli.  

Bardzo duże wrażenie zrobiła ekspozycja przyrody Tatr między innymi zwierzęta i rośliny 

tatrzańskie, interesujące zbiory geologiczne oraz wystawa poświęcona górnictwu i hutnictwu 

tatrzańskiemu. 

Następnie dzieci spacerując ulicą Kościeliską podziwiały przepiękne chałupy góralskie z 

XIX wieku, a wśród nich „Kolibę” zaprojektowaną przez Stanisława Witkiewicza.  

Odwiedziły także jedną z najsłynniejszych nekropolii polskich – Stary Cmentarzyk na 

Pęksowym Brzysku, a na nim mogiły wybitnych ludzi związanych z Polską i Podhalem.  

Dzieci podziwiały zabytkowy drewniany kościółek p.w. św. Klemensa wzbogacony przez 

zakopiańskich artystów. 

Następnym punktem programu była wizyta na góralskim targu gdzie można było skosztować 

oscypków, podziwiać rękodzieła górali i zrobić pamiątkowe zakupy podczas spaceru po 

najsłynniejszej ulicy Zakopanego – Krupówkach. 

Potem uczestnicy wycieczki udali się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 

Krzeptówkach, które jest darem wdzięczności za uratowanie życia Ojca Świętego Jana Pawła II po 

zamachu na Placu Św. Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. Podziwiali tam piękne arcydzieło pracy 

artystów podhalańskich. 

Najważniejszym punktem programu wycieczki było pokonanie większości dolin reglowych 

położonych w Tatrzańskim Parku Narodowym. 

Każda dolina reglowa wyrzeźbiona została w obrębie utworów, należących do płaszczowiny 

reglowej dolnej, co oznacza, że budują ją głównie wapienie i dolomity.  

Dolinki łączy wspólnota losów - wszystkie powstały w wyniku erozyjnej działalności wód i nigdy 
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nie gościły lodowca, wszystkie też posiadają zbliżony wygląd - strome zbocza, ozdobione często 

fantazyjnymi formami skalnymi, malownicze zwężenia, czyli bramki i nierówne dna z licznymi 

progami i małymi wodospadami. A jednak każda z nich jest inna i niepowtarzalna. 

Dzięki zróżnicowanej szacie roślinnej dolinki najpiękniej prezentują się z pewnością wczesną 

jesienią, kiedy zaczynają złocić się drzewa liściaste piętra dolnoreglowego, tworząc wspaniały 

kontrast z ciemnymi jodłami i świerkami.  

Warto tu nadmienić, że z geologicznego punktu widzenia do tej samej serii reglowej należą 

również całe Tatry Bielskie, choć ze względu na porastającą je roślinność sięgają one oczywiście 

powyżej piętra regla górnego.  

Zwiedziliśmy: Dolinę Strążyską, Dolinę ku Dziurze, Dolinę Białego, Dolinę Kondratową. Byliśmy 

w Dolinie Rybiego Potoku i nad  Morskim Okiem. Większość dolinek reglowych otwiera się na 

Drogę pod Reglami, niegdyś zwaną Drogą Żelazną (bez znaków), która już w XVIII w. ł ączyła 

kopalnie i huty w Tatrach Zachodnich z ośrodkiem hutniczym w Kuźnicach. Przewożono tędy rudę 

i węgiel drzewny. 

Dokumentację wycieczki stanowią: galerie fotograficzne i sprawozdania, które znajdują się na 

stronie internetowej szkoły w Kociszewie.  

 
Termin realizacji: Zakopane, 1 – 10 lipca 2013  / 30 uczestników / 
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W WOLIŃSKIM PARKU NARODOWYM 

 

W lipcu  na dziesięciodniowej wycieczce przebywała w Świnoujściu  38 osobowa grupa dzieci 

uczestników programu edukacji ekologicznej Zelowski Pejzaż 2013.  

Programu wycieczki zawierał zajęcia poświęcone walorom przyrodniczym północno - 

zachodniej części Polski i efektem tych zajęć było niniejsze opracowanie, . 

Program wycieczki:  

Przejazd z Kociszewa autobusem do Świnoujścia.  

Spacery do plaży w Świnoujściu. Poznanie dzielnicy nadmorskiej Świnoujścia. 

Zwiedzanie cennych krajobrazowo i historyczne miejsc a przez to kształcenie poczucia piękna i 

szacunku  do przyrody i kultury, w tym między innymi: Wapnicy, Jeziora Turkusowego, 

Rezerwatu Żubrów  i Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego, a także uzdrowisk cesarskich w 

Ahlbecku i Heringsdorfie w Niemczech, 

 

KRAJOBRAZY WYBRZEŻ BAŁTYKU 

Wybrzeże Bałtyku, tereny nad Bałtykiem zostały ukształtowane w czasie ostatniego 

zlodowacenia, w wyniku którego powstał krajobraz młodoglacjalny. Wtedy powstały faliste 

wzgórza morenowe, moreny denne tworzące strome klify oraz jeziora rynnowe, występujące na tak 

zwanym Pojezierzu Warnowskim na wyspie Wolin. Do powstania dzisiejszego krajobrazu 

przyczyniła się także niszczycielska i akumulacyjna działalność morza, wiatrów i oczywiście 

człowieka.  

 Niezależnie od typu wybrzeża, jego pierwszą strefą jest plaża. Wszystkie polskie plaże są 

piaszczyste. Morze wyrzuca też muszelki, kamyki, okruchy bursztynów, kawałki drewna, a nawet 

kolorowe szkiełka. Na piaszczystych plażach nie rosną żadne rośliny, za to często przesiadują 

różne ptaki: mewy, rybitwy czy zimujące tu łabędzie. 

Wybrzeża zalewowe powstają w pobliżu miejsc, gdzie rzeki wpadają do morza. Na Pomorzu 

Zachodnim największy jest Zalew Szczeciński powstały u ujścia Odry, częściowo odgrodzony od 

morza wyspami Uznam i Wolin, które powstały z połączenia niewielkich wysepek wydmowych. 

Wody zalewu są niezbyt głębokie i dość słodkie. Z piasku nanoszonego przez morze powstaje 

powoli piaszczysta mierzeja. Kiedy mierzeja odcina zatokę czy zalew, powstaje płytkie jezioro 

przymorskie. Takimi jeziorami są na przykład Jamno czy Bukowo. 

Wybrzeża klifowe to strome, urwiste brzegi morza, zwane też kępami. Klify graniczą bezpośrednio 

z morzem i ciągle narażone są na groźne ataki fal morskich. Podmywane brzegi osuwają się i 

często spadają w morze wraz z rosnącymi na nich drzewami. Sztormowym falom opierają się 

jedynie ogromne głazy, leżące zwykle na wąskiej plaży. Klify spotkamy na południowym krańcu 

wyspy Wolin, w okolicach Międzyzdrojów, w Trzęsaczu, koło Rewala. Wśród roślin, które 

pojawiają się na klifach, najbardziej pospolity jest rosnący kępami rokitnik zwyczajny. Ma on 
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długie wąskie liście, a jesienią jego krzewy obsypane są pięknymi pomarańczowymi owocami, 

zawierającymi dużo witaminy C. Inne rośliny klifu to podbiał zwyczajny i żarnowiec o żółtych 

kwiatkach, którymi pokrywa się na wiosnę. Na wyniosłych brzegach morenowych rosną buki, 

klony, jesiony, jarzębiny, a nawet dęby. 

Najczęściej spotykanym typem wybrzeża są brzegi wydmowe. Wydmy powstają w wyniku 

akumulacyjnej działalności morza; prądy płynące z zachodu przenoszą zwały piasku nanoszone 

przez rzeki lub pochodzące z rozbitych klifów. Fale wznoszą wały piasku, które z czasem 

wypychane są z wody. Wiatr osusza piasek i tak powstają brzegi wydmowe. Pierwszy szereg 

wydm nazywa się białymi; wydmy od strony morza są strome, a od strony lądu łagodne; stoki są 

nagie i jasne. 

Na glebie o dużym zasoleniu rosną rośliny, dzięki którym powstają wydmy. Należy do nich 

honkenia piaskowa, która dobrze znosi znaczne nawet zasolenie. Sztywne pędy honkenii szybko 

rosną, starając się wydostać nad powierzchnię piasku. Piaskownica zwyczajna jest wielką trawą o 

szarozielonym kolorze i długich liściach zakończonych rozdwojonym kłującym języczkiem. 

Wydmuchrzyca piaskowa to także wysoka trawa o szaroniebieskim kolorze i sztywnych kłujących 

liściach. Trawy te uzupełniają się: piaskownica zatrzymuje piasek, a wydmuchrzyca szybko 

porasta niestabilne wydmy i utrwala je. 

 

Inne rośliny, które można zobaczyć na wydmach białych, to: groszek nadmorski, lepiężnik 

kutnerowaty, bylica polna, kostrzewa czerwona. Najbardziej okazałą rośliną jest mikołajek 

nadmorski o ostro kolczastych, grubych i sztywnych liściach. Kuliste kwiaty pojawiają się w 

miesiącach letnich. Zarówno liście, jak i kwiaty mają charakterystyczną barwę fioletowo-

niebieską. 

Wiatr odwiewa piasek ze zbocza od strony morza i odkłada go po przeciwnej stronie wydmy, 

której przedpole rozszerza się i bliżej morza powoli zaczyna formować się nowa wydma. Nasza 

wydma tymczasem, w miarę oddalania się od morza, jest coraz bardziej osłonięta od wiatru. 

Stopniowo otrzymuje coraz mniej piasku, rośliny rozrastają się i powstaje próchnica, która nadaje 

wydmom szary kolor - z tego powodu drugie pasmo wydm nazywa się szarymi. Na wydmach 

szarych pojawia się też inna roślinność; najczęściej spotykane to kocanki piaskowe i jasieniec 

piaskowy. Można zobaczyć też fiołki nadmorskie czy turzyce piaskowe posiadające bardzo długie 

(do 10 m) rozłogi, z których z niezwykłą regularnością wyrastają młode pędy sprawiające 

wrażenie, jakby zostały posadzone przez człowieka. Na dobrze już ustalonej wydmie rośnie 

również wrzos zwyczajny, bażyna czarna o owocach bardzo podobnych do czarnych jagód i 

wierzba piaskowa. Ten pas wybrzeża przechodzi stopniowo w kolejną strefę, porośniętą borem 

sosnowym. Nadmorskie bory należą do lasów chronionych i nie podlegają eksploatacji. 

Następna strefa wybrzeża to pas nizin z równinami i niewysokimi wzgórzami morenowymi. Na 

wybrzeżu występują dobre gleby hydrogeniczne i mady - na podmokłych równinach i w dnach 

dolin - które przeplatają się z glebami wysoczyzn morenowych. Oprócz pól uprawnych, łąk i 
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pastwisk największą powierzchnię, około 30%, zajmują lasy, przeważnie sosnowe. Na wyspie 

Wolin rosną też duże skupiska buków i dębów. Najpiękniejsze fragmenty wyspy zostały objęte 

ochroną i w 1960 r. z inicjatywy prof. Adama Wodiczki utworzono Woliński Park Narodowy o 

powierzchni 4844 ha. Lasy zajmują aż 90% jego powierzchni, resztę stanowią jeziora, brzegi 

klifowe i wydmowe, wybrzeże Zalewu Szczecińskiego, łąki oraz polany. Najcenniejsze są 

skupiska starych lasów bukowych, w tym niezwykle rzadko spotykanej buczyny storczykowej. W 

pasie nadmorskim, w okolicach Wisełki rosną bory sosnowe z bażyną czarnojagodową. Na 

pozostałym obszarze występują lasy mieszane z pojedynczymi okazami bardzo starych dębów, jak 

na przykład dąb Wolinian, który rośnie nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego. Na terenie parku 

istnieje ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych.  

Świat zwierząt jest także urozmaicony - przede wszystkim park słynie z 200 gatunków ptaków, a 

jego godłem jest orzeł bielik, przypuszczalny protoplasta godła Polski. Inne ptaki drapieżne to 

kanie, krogulce, błotniaki, kobuzy, jastrzębie, myszołowy i liczne gatunki sów. W pasie 

nadmorskim i na jeziorach gniazduje i żeruje wiele ptaków wodnych i błotnych, wśród nich: 

łabędź niemy, mewy (śmieszka, pospolita, srebrzysta), a także rybitwy, kaczki, perkozy, kurki 

wodne, ostrygojad żywiący się małżami, remizy wijące wiszące gniazda czy bataliony, których 

ubarwienie nigdy się nie powtarza. Z dużych ssaków najliczniejsze są jelenie, dziki, sarny, lisy, 

zające, kuny, borsuki i jenoty. Od kilkunastu lat w parkowym rezerwacie żyją też żubry 

sprowadzone z Białowieży. Z najrozmaitszych owadów koniecznie trzeba wymienić, rzadko już 

spotykanego, naszego największego chrabąszcza jelonka. 

Klimat na wybrzeżu w znacznym stopniu różni się od tego, jaki panuje w centralnej Polsce czy w 

górach. Ukształtowany jest pod przeważającym wpływem klimatu morskiego, czyli dużych mas 

powietrza napływających znad Atlantyku i w konsekwencji tego jest łagodniejszy. Zimy są 

cieplejsze, ale za to lata chłodniejsze. Zimą rzadko notuje się większe opady śniegu. 

Innym rodzajem krajobrazu jest ten tworzony przez deltę Świny z kilkudziesięcioma 

bagnistymi wysepkami, a jeszcze innym typem krajobrazu jest pojezierze z polodowcowymi 

jeziorami, ozami i kemami (okolice Warnowa). Niewielką część Parku zajmuje rozległy obszar 

sandru (Wapnica-Karnocice). Są to wszystko pozostałości po lodowcu lądowym działającym tu w 

przeszłości. 

Na obszarze Parku znajdują się liczne ślady pozostałości grodzisk i miejsc związanych z 

osadnictwem i rybactwem z czasów historycznych. Najwięcej pamiątek zostawiła ostatnia wojna - 

okopy, bunkry czy pozostałości fundamentów broni V-3 w Wicku.  

W okolicach Wapnicy znajdują się fragmenty odkrywkowych kopalń kredy. Zagubiło się tutaj 

przepiękne Jezioro Turkusowe o takiej właśnie barwie, urzekające turystów. Właśnie to jezioro 

oraz Zagroda Pokazowa Żubrów i punkty widokowe Gosań i Kawcza Góra to najczęściej 

odwiedzane miejsca w Parku. 

Realizacja: Świnoujście, 12 - 21 lipca 2013 / 38 uczestników / 
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8. Akcja zbiórki baterii - (różnych pojemności i przeznaczenia ) „Na baterie !”  

 

Celem akcji której organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Kociszewie było wdrażanie 

świadomych działań zmierzających do ograniczenia ilości śmieci oraz wprowadzenie na 

stałe selektywnej zbiórki odpadów w szkole i w domach dzieci. 

Akcja skierowana była do dzieci  i uczniów szkoły oraz ich rodziców. 

Akcja polega na zbiórce baterii. 

W styczniu podpisana została umowa z firmą Reba SA, która odpowiadała za odbiór i 

utylizację zebranych baterii. 

Baterie powinny były dostarczone do szkoły  przez dzieci lub ich rodziców i wrzucane do 

specjalnych pojemników znajdujących się na terenie szkoły. 

W ubiegłym i obecnym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły z dużym zaangażowaniem 

zbierają zużyte baterie. Każda bateria jest liczona i wrzucana do odpowiedniego pojemnika.  

Po napełnieniu tych pojemników powiadamiamy odpowiednie osoby i następuje ich 

wymiana . Na koniec roku szkolnego wyłaniamy uczniów, którzy nazbierali najwięcej 

zużytych baterii. Rekordzistką była uczennica klasy piątej, która nazbierała ponad 800 sztuk 

zużytych baterii. Została ona nagrodzona. Bardzo chętnie udział w tej akcji brali także 

uczniowie klas młodszych a także nasze przedszkolaki. Poprzez takie działanie staramy się 

wychować takie pokolenie, które kiedyś w przyszłości będzie wiedziało jakie korzyści ma 

człowiek z takiej postawy. 

Koordynatorem akcji z grona pedagogicznego była p. Monika Maślikowska – Stępień. 

Termin:  marzec 2013 - wrzesień 2013 roku. / 120 uczestników / 

 

9. Kolejnym etapem naszego projektu było zorganizowanie wycieczki „Beskidy” dla 

uczestników  zajęć i konkursów. 

  

W dniach od 28 września do 30 września 2011 r grupa uczniów uczestników  zwycięzców i 

laureatów konkursów programu edukacji ekologicznej Pejzaż Zelowski 2013, brała udział w 

wycieczce, której głównym celem było poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych Beskidu 

Śląskiego. Program wycieczki był bardzo napięty  i ciekawy. Uczniowie podczas tej krótkiej 

wizyty mieli możliwość zwiedzić tereny wokół jeziora Czerniańskiego, wspinali się na jeden z 

najpiękniejszych szczytów Beskidów na Klimczoka oraz odwiedzili wiele ciekawych miejsc w 

Szczyrku.  Najważniejszym i najbardziej forsownym punktem programu turystycznego wycieczki 

była oczywiście wycieczka na Klimczok. Drugiego dnia rano wyjżdżamy ze Szczyrku do Bielska 

na parking przed PKL Szyndzielnia. 
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Spokojnym marszem spod parkingu lub przystanku autobusowego dochodzimy do dolnej stacji 

kolei linowej na Szyndzielnię. Po kupieniu biletów, załadowaniu dzieci do wagoników nie 

pozostaje nic innego jak trasę o długości 1810 m i różnicy wysokości 449,13 m pokonać w ok. 6 

minut, podziwiając przy tym okolice i odpowiadając na mnóstwo pytań o tym jak działa kolej 

gondolowa. 

Schronisko PTTK na Szyndzielni 

Z górnej stacji kolejki lub jej okolic (w zależności od wybranego wariantu) do schroniska 

PTTK na Szyndzielnie jest już tylko kilka minut spaceru. Zbudowane w 1897 roku jest 

najstarszym schroniskiem w Beskidach. Swoją architekturą nawiązuje do schronisk alpejskich, a w 

pokoju na wieżyczce zamontowano stację meteorologiczną. Dosyć duży teren wokół schroniska i 

możliwość spędzenia czasu na ławkach wokół pozwolą odpocząć i nacieszyć się świeżym, górskim 

powietrzem.  Na wierzchołku Szyndzielni zajglądamy do alpinarium – to taki skalny ogród, w 

którym mieszkają niecodzienne i chronione rośliny wysokogórskie, np. szarotki, zawilce, kukliki. 

Schronisko PTTK na Klimczoku 

Do schroniska na Klimczoku prowadzi czerwony szlak, z bardzo łagodnym, prawie nie 

odczuwalnym przez większość drogi podejściem. Jakieś 5-10 minut przed schroniskiem można 

odpocząć na dużej polanie, skąd rozpościera się przyjemny widok na schronisko na Klimczoku i 

okolicę. Grzbiet jest wyrównany, podejście prawie nieodczuwalne. W pewnym momencie szlak 

czerwony skręca w lewo i wchodzi w trawers (do schroniska pod Klimczokiem ok. 20 min), my 

zaś idziemy prosto żółtym szlakiem, trochę bardziej stromo i po kilkuset metrach osiągamy 

kulminację Klimczoka (1117 mn.p.m), z masztem przekaźnikowym telefonii komórkowej. Chwila 

odpoczynku przy pięknej słonecznej pogodzie, kilkadziesiąt zdjęć. Podziwiamy piękny widok na 

Magurkę a pod nią na siodle schronisko. 

Z wierzchołka roztacza się ograniczony widok w kierunku południowo-wschodnim i 
wschodnim, na Beskid Żywiecki Mały. Nazwa góry pochodzi od zbójnika Klimczoka, który miał 
się ukrywać w jednej z pobliskich jaskiń. W rzeczywistości na postać mitycznego Klimczoka – 
jedynego z najsłynniejszych zbójników beskidzkich, złożyło się trzech hersztów zbójeckich, 
noszących nazwisko Klimczak i żyjących w XVII wieku. Na szczyt wyprowadza z Siodła pod 
Klimczokiem wyciąg orczykowy. 

Przed samym schroniskiem czeka nas bardziej wymagające podejście, ale za to atmosfera w 
schronisku i wokół zrekompensuje ten mały wysiłek. Obok schroniska znajduje się stacja 
Ratownicza GOPR – jak będziemy mieli szczęście, można podpytać ratowników o ich pracę, 
podpatrzeć sprzęt – największe szanse są zimą, gdy ratownicy dyżurują na pobliskim stoku 
Klimczok. 

Ponieważ prawdziwy turysta nie wraca tą samą drogą, w dół do Szczyrku podążamy 

niebieskim szlakiem, Doliną Biłej (1 h 30 min).  

Rozpoczynamy wędrówkę zielonym szlakiem przez las. Droga nie jest stroma i maszeruje się 

bardzo przyjemnie. Wkrótce po prawej stronie pojawiają się malownicze widoki. Przepięknie 

widać Beskid Żywiecki, Babią Górę oraz Skrzyczne, które ze stoku Magury prezentuje się 

naprawdę okazale.  

Spoglądając w dół zobaczymy Szczyrk oraz liczne zabudowania rozproszone na stokach gór. 

Patrząc w kierunku południowo - zachodnim podziwiać można pasmo górskie otaczające Szczyrk 
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od północy, obejmujące Beskidek (850 m n.p.m), Hyrcę (929 m n.p.m) Beskid Węgierski (912 m 

n.p.m) oraz Kotarz (965 m n.p.m.). W oddali widać Wielką Czantorię, Stożek Wielki oraz Kiczory 

- wspaniałe szczyty w okolicach Wisły.  

Nasyciwszy oczy pięknymi widokami, kontynuujemy wędrówkę zielonym szlakiem, który wkrótce 

zakręca w prawo i prowadzi łagodnie w dół szeroką drogą. Stok góry nie jest tutaj zalesiony i 

podczas marszu podziwiać można górski krajobraz.  

Po kilkunastu minutach docieramy do "skrzyżowania" leśnych dróg. Idziemy cały czas prosto 

szeroką leśną drogą, prowadzącą do doliny Biłej. Uwaga! Przy drugim zakręcie w lewo zielony 

szlak odbija z szerokiej drogi i biegnie dalej prosto! Szlak przecina niewielki potok, a następnie 

skręca w lewo. Dalej podążamy przez cały czas prosto, mijamy zabudowania i po kilkuset metrach 

marszu docieramy do przystanku PKS Szczyrk Biła. Można stąd podjechać autobusem do 

Szczyrku Centrum lub iść do miasteczka pieszo asfaltową drogą, która kończy się przy Starej 

Karczmie. No zgadnijcie którą możliwość wybraliśmy ? Idziemy pieszo ! 

Ostatniego dnia wycieczki wychowankowie naszej placówki zwiedzali obiekt ekologiczny 

położony w miejscowości Wisła – Czarne pod Barania Górą. Zbiornik retencyjny jest zakładem, 

który spełnia dwie funkcje a mianowicie dostarcza wody pitnej do trzech dużych miejscowości 

Wisły, Ustronia i Skoczowa a ponadto chroni niżej położone tereny przed powodziami.  

Przy zbiorniku rozpoczyna się czarny szlak, prowadzący wzdłuż czarnej Wisełki na Baranią 

Górę. Wraca się stamtąd wzdłuż Białej Wisełki, wstępując na chwilę do schroniska na Przygłupie.  

Ale tą trasę pokonaliśmy dwa lata temu.  

Nasza trzydniowa wizyta w Beskidach jak zwykle zakończyła się w Wiśle gdzie tym razem 

udało się nam być nieci wcześniej i wjechaliśmy wyciągiem na wierzchołek skoczni im. Adama 

Małysza skąd roztacza się piękny widok na Czantorię. Zdążyliśmy także do Muzeum Ziemi 

Cieszyńskiej, gdzie nieco przeziębiony przewodnik opowiadał bardzo ciekawie o zgromadzonych 

tam przedmiotach, Wycieczka dała nam możliwość zdobycia wielu cennych informacji, które z 

pewnością wykorzystamy na lekcjach przyrody oraz innych przedmiotach. Poza tymi informacjami 

przywieźliśmy z tamtych stron wspomnienia oraz piękne widoki, krajobrazy, których nikt nie jest 

w stanie nam zabrać. 

Wycieczka miała wychować do życia w zdrowiu i w harmonii ze środowiskiem naturalnym a połączona 

była ze zwiedzaniem obiektów  związanych z dziedziną ekologii.  Pozwoliła na kształtowanie pozytywnego 

nastawienia do przyrody i konieczności jej ochrony.  

Jej program, obejmował zwiedzenie obiektów o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska oraz 

zbieranie informacji na temat odnawialnych źródeł energii.  Była dla dzieci wspaniałą nagrodą za 

całoroczne starania i osiągnięcia w konkursach. Pozwoliła także na poszerzenie wiedzy, wzbogacenie 

doświadczeń o tych zagadnieniach oraz zdobycie potrzebnych materiałów, a także urozmaicenie pracy 

dydaktycznej w szkołach. 

 

Termin:  Beskidy,  27 - 29 września 2013 / uczestników - 40 / 
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GALERIA: WYCIECZKA W BESKIDY 
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10. Wycieczka Palmiarnia - ZOO  - Eksperymentarium w Łodzi dla dzieci 3 - 6 lat 

Trasa wycieczki: 

• Zelów  – Palmiarnia w Łodzi 
• Palmiarnia w Łodzi -  ZOO w Łodzi  
• ZOO – Eksperymentarium 
• Eksperymentarium - ZOO w Łodzi 
• ZOO w Łodzi – Zelów 

 
Palmiarnia: Znane i nieznane egzotyczne rośliny jadalne  

• Celem zajęć było zapoznanie dzieci z roślinami, których owoce, liście, kwiaty i inne 

elementy są przez człowieka wykorzystywane w żywieniu.  

• W czasie spaceru po Palmiarni, dzieci miały za zadanie odszukać znane im owoce. 

Przy wszystkich prezentowanych podczas zajęć roślinach prowadzona jest krótka pogadanka.  

• Pod koniec zajęć dzieci otrzymały karty pracy. Ich zadaniem jest pokolorowanie 

rysunków poznanych na zajęciach owoców. 

 

Cele i założenia programowe w Eksperymantarium 

• Poznanie Experymentarium - interaktywnego centrum nauki.  

• Samodzielnie poznanie i zrozumienie skomplikowanych zagadnień fizyki.  

• Doświadczenie wrażeń z przestrzeni międzyplanetarnej w Kosmicznym tunelu. 

• Wchodząc do tunelu dzieci miały wrażenie obcowania z fantazyjną przestrzenią kosmiczną. 

Tunel sprawił, że na kilka minut doświadczyliśmy uniesienia nad ziemią, daliśmy ponieść się grze 

świateł, barw i dźwięków. 

 

Cele i założenia programowe w ZOO 

• integrowanie się ze światem „zwierząt pięciu kontynentów”,  

• rozbudzanie u dzieci chęci poznawania świata i jego rozumienia,  

• wyzwalanie spontanicznej ciekawości,  

• kształtowanie już od najmłodszych lat postawy proekologicznej, co w przyszłości 

pomoże sprawić, że dzieci wyrosną na świadomych i wrażliwych obserwatorów i miłośników 

przyrody 

 

Realizacja: Łódź, czerwiec - wrzesień 2013, grupa dzieci 3 – 12 lat, 

Liczba uczestników 120, kierownik: Marek Myroniuk 

Liczba opiekunów 5 
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FOTO: PALMIARNIA, ZOO  I  EKPERYMANTARIUM W ŁODZI 
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11. Zorganizowanie wycieczki „Załęczański Park Krajobrazowy” dla uczestników  

zajęć i konkursów. 

Kolejnym etapem naszego projektu edukacji ekologicznej Pejzaż Zelowski 213, była 

wycieczka do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” dla 40 uczestników zajęć i konkursów 

programu edukacji ekologicznej Zelowski Pejzaż 2013. 

Cele wycieczki: 

o Poszerzenie wiedzy z zakresu architektury, historii i infrastruktury turystycznej 

zwiedzanego regionu. 

o Poznanie sylwetek sławnych ludzi związanych z odwiedzanym regionem. 

o Zdobycie wiedzy na temat: historii, położenia, flory i fauny Załęczańskiego Parku 

Krajobrazowego. 

o Zdobycie informacji na temat terenów położonych na trasie przejazdu. 

o Zebranie i opracowanie materiałów 

 

TRASA: Osjaków – Granatowe Źródła - Kamieniołom w Lasowicach - Most na Warcie i 

Wapiennik w Bobrownikach - "Żabi Staw" - "Góra Świętej Genowefy" - Działoszyn  

 

Załęczański Park Krajobrazowy utworzony został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Sieradzu dnia 5 stycznia 1978 roku.  W 1989 roku, zostały zmienione granice Załęczańskiego 

Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej w obrębie województwa sieradzkiego. Obecnie 

obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 

2005 roku w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa łódzkiego 

zmienionego Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 4 czerwca 2008 w sprawie 

Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa łódzkiego.  

Powierzchnia Parku wynosi 14 750 ha, a otuliny 12 010 ha. 

 
Źródła Krasowe - Granatowe Źródła koło Starej Wsi, których część bije ze szczeliny skalnej na 

brzegu, a część na dnie zbiornika, którym jest starorzecze Warty. Na północ od Ogrobla, gdzie 

Warta podmywa stromy, prawy brzeg, bije zespół kilkunastu większych i małych źródeł. Niektóre 

są źródłami szczelinowymi przykorytowymi i ich wypływ obserwujemy bez trudu, a inne są 

źródłami korytowymi, bijącymi z dna rzeki, a ich silny wypływ przy niskich stanach powoduje 

charakterystyczne ruchy powierzchni wody w rzece oraz obniżenie jej temperatury latem. 

 
Kamieniołom w Lisowicach  
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Wycieczka do kamieniołomu okazała się bardzo owocna w znaleziska. Na powierzchni terenu, 

na szczytach ostańców wapiennych, na krawędzi doliny Warty  można zaobserwować układy 

warstw skalnych, a w nich skamieniałości zwierząt morskich oraz zjawiska krasowe. Uczniowie 

bardzo zaangażowali się w poszukiwania, czego efektem były znalezione amonity z odciskiem 

muszli.  

 
 

Most na Warcie i Wapiennik w Bobrownikach 

Bobrowniki to malownicza wieś rozciągnięta wzdłuż koryta Warty, gdzie zachowały się liczne 

przykłady starego budownictwa drewnianego. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1375 roku. 

Odbywały się tu zacięte walki w okresie września 1939 roku. Wieczorem 2 września Niemcy 

pokonali opór i przeprawili się przez Wartę koło Bobrownik. Znajduje się tu również most, 

mogliśmy z niego podziwiać piękno koryta Warty przepływającej przez malowniczo położoną 

wieś, z licznymi wyspami, zakolami i nadbrzeżną roślinnością. Krajobraz ma tu bardzo głęboką 

perspektywę a rzeka wygląda naprawdę pięknie.  

 

„Żabi Staw” 

Wysoko zawieszony nad dnem doliny Warty zbiornik wody stojącej oddalony od samej rzeki o 

niecały kilometr w bezdopływowym wnętrzu Wielkiego Łuku Warty. Miejsce to znane jest jednak 

przede wszystkim z niezykłego uroku. Cała powierzchnia stawu do końca maja przez wiele 

tygodni pokryta jest gęsto białymi kwiatami chronionego grzebienia północnego, nazywanego lilią 

wodną. Oprócz grzebieni rośli tu jeszcze sporo innych interesujących gatunków roślin wodnych i 

torfowiskowych. Niezwykle cenne miejsce dla rozrodu wielu gatunków płazów, w tym żaby 

moczarowej i kumaka nizinnego, które swymi chóralnymi głosami przekonują, że ich nazwa jest 

zasadniczo uzasadniona. 

Kontakt dziecka z przyrodą ma charakter poznawczy, a nade wszystko emocjonalny. W 

związku z tym podtrzymywanie szczególnie kontaktu emocjonalnego ze środowiskiem 

przyrodniczym prowadzi do rozwijania postaw proekologicznych. Obcując z przyrodą dzieci 

rzadko pozostają obojętnymi obserwatorami. Każde zjawisko wywołuje wiele różnorodnych 

uczuć: radość, zmartwienie, obawę, a nawet strach.  

Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest budzenie i rozwijanie naturalnych  

zainteresowań dzieci, kształtowanie troskliwego i opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt,  

umiejętności dostrzegania piękna.  

Wycieczka niesie dla dziecka ogromne korzyści. Uczniowie w wyniku udziału w wycieczce 

szybciej przyswajają przedstawiony im materiał programowy, trwalej i łatwiej zapamiętują, 

poznają konkretne przedmioty i autentyczne zjawiska, o których uczyli się na lekcjach, konfrontują 

wiedzę podręcznikową z praktyką i rzeczywistością. Uczą się nawiązywania kontaktów z nowo 

poznanymi  

ludźmi, pokonywania trudności, podejmowania wysiłków i aktywności, kształcą umiejętności  
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postrzegania i wnioskowania. Kontaktu z żywą przyrodą nie zastąpi się najlepszymi nawet  

fotografiami, filmami, czy wypchanymi okazami. Na wycieczce świat odbierany jest 

całościowo, informacje docierają do wszystkich narządów zmysłów. Jerzy Wysokiński napisał: 

„Biologii nie można nauczyć się z podręcznika, ani nawet metodą laboratoryjną, nawet jeśli mamy 

do dyspozycji pracownię biologiczną bardzo dobrze zaopatrzoną w okazy roślin, zwierząt i w 

techniczne środki nauczania. Okaz żywy, zakonserwowany, zasuszony czy też w innej formie 

przyniesiony na lekcję jest bowiem wyizolowany ze swego naturalnego środowiska. Analizując 

okazy w szkole możemy doskonale poznać ich morfologię i anatomię, często trudno jednak 

znaleźć uzasadnienie budowy wielu  

organów i określić ich funkcje. Mówiąc inaczej – w szkole, w pracowni nie sposób w pełni 

zrozumieć zależności pomiędzy budową a biotopem organizmu, gdyż obiekt ten został od niego 

oddzielony. Martwe okazy, a takimi często posługujemy się w szkole, nie pozwalają poznać 

biologii organizmu, zaś hodowle zakładane w pracowni tylko w niewielkim stopniu przypominają 

warunki, w jakich rośliny i zwierzęta żyją w swoim naturalnym środowisku”.  

„Podglądanie” przyrody sprawia wszystkim ogromną przyjemność 
 
Termin realizacji:  Wrzesień - październik  2013  / 40 uczestników / 
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FOTO: ZAŁĘCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY 
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12. Ostatnim przedsięwzięciem tego projektu było zorganizowanie zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży pod wspólna nazwą „Szkolny Nobel”:  

 

W ramach zajęć uczniowie klasy piątej i szóstej mieli możliwość przeprowadzenia zajęć z serii 

„ eksperymenty naukowe”. Wykonując te eksperymenty korzystano z proste produkty,  z którymi 

mamy do czynienia w życiu codziennym. Najciekawsze, najbardziej zjawiskowe i spektakularnie 

doświadczenia zostały zaprezentowane uczniom całej szkoły. Wśród tych doświadczeń znalazły 

się: 

Produkcja dwutlenku węgla- po zmieszaniu octu z sodą oczyszczoną nastąpiła reakcja, w 

wyniku której zaczął wydzielać się dwutlenek węgla. Po nałożeniu balonu na butelkę z ta 

mieszaniną balon zaczął zwiększać swą objętość. 

Chemiczne jajo- mieszanina sody, oleju, barwnika spożywczego i octu. Po opuszczeniu 

barwnika z octem do mieszaniny sodki z olejem okazuje się, że zaczynają tworzyć się kolorowe 

kule. Jest to wynikiem wydzielającego się dwutlenku węgla, który oblepia kule i zaczyna unosić je 

do góry. 

Rodzynkowy nurek – wpuszczamy rodzynki do gazowanej wody. Rodzynki zaczynają unosić 

się do góry. Zasada działania jest taka sama jak w poprzednim doświadczeniu. 

Bomba chemiczna – mieszanina sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego i mydła w płynie 

wywołuje reakcję chemiczną, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla wzburzający cała 

mieszaninę. Reakcja jest tak silna, że następuje efektowny wybuch. 

Rozchodzenie barwnika – mieszanina barwnika (atrament) z ciepłą i zimną wodą. W ciepłej 

wodzie barwnik rozchodzi się znacznie szybciej niż w zimnej. 

Tajemnicze litery- na kartce papieru wykonujemy za pomocą soku z cytryny niewidzialny 

napis. Ogrzewamy napis płomieniem świecy. Okazuje się, że napis zaczyna być widoczny. Dzieje 

się tak dlatego, że pod wpływem wzrostu temperatury kwas zaczyna zmieniać kolor. 

Spalanie tlenu- do procesu spalania wymagana jest obecność tlenu. Można się o tym przekonać 

wykonując proste doświadczenie. W naczyniu z wodą ustawiamy palącą się świecę. Przykrywamy 

całość np. słoikiem. Płomień świecy gaśnie a woda w słoiku podnosi się do góry. Zabrakło tlenu w 

słoiku a jego miejsce wypełniła woda.  

Oznaczanie pH- za pomocą soku z czerwonej kapusty oznaczamy wskaźnik pH w trzech 

różnych substancjach: wodzie, sodzie oczyszczonej i kwasku cytrynowym. Po dodaniu do każdej z 

nich soku z czerwonej kapusty każda z tych substancji przyjmuje różną barwę: woda- fioletową, 

kwasek cytrynowy – różową, soda oczyszczona – zieloną. Jest to dowód na to, że każda z tych 

substancji ma inny wskaźnik pH. 

Przeciwsztormowa moneta- umieszczamy monetę na trzech stojących szpilkach a następnie 

próbujemy ją zdmuchnąć. Próba ta nie udaje się, gdyż wdmuchiwane powietrze dociska monetę do 

szpilek. 
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Wybuchający wulkan – z masy solnej formułujemy piękny wulkan. Do jego środka wsypujemy 

sodę oczyszczoną, barwnik spożywczy ( najlepiej pomarańczowy lub czerwony) a na samym 

końcu wlewamy ocet. Następuje reakcja , w wyniku której powstaje dwutlenek węgla i cały 

wulkan wybucha. Wylewa się z niego czerwona lawa. 

Wszystkie te eksperymenty były bardzo ciekawe a zarazem proste do przeprowadzenia. Wiele 

z nich wzbudziło wielkie zainteresowanie i fascynację. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem 

oglądali  prezentację powyższych doświadczeń. 

 

Przeprowadzono 20 godzin specjalistycznych zajęć z dziedziny przyrody i ekologii 

popularyzujących podstawowe prawa fizyki i chemii.  

Sporządzono artykuły do szkolnej witryny internetowej zawierającej materiały z projektu oraz 

logo WFOŚ i GW w Łodzi.  

W trakcie zajęć edukacyjnych były opracowane materiały graficzne i fotograficzne ilustrujące 

osiągnięcia podstawowych celów projektu. W trakcie zajęć oraz prezentacji wykorzystaliśmy 

zestawy pomocy dydaktycznych, a mianowicie magiczne eksperymenty magnetyczne 

i doświadczenia dla najmłodszych NAUKA-KOS, które pochodziły z zasobów szkoły w 

Kociszewie. Dlatego nie było potrzeby dokonywania planowanych wydatków w tym zakresie 

z budżetu projektu. 

Wykorzystywane były zaawansowane technicznie pomoce  dydaktyczne w tym komputery 

szkolne i  projektor multimedialny.  Posłużył one do oceny prezentowanych przez uczniów 

materiałów,  poddania ich właściwej obróbce.  

W trakcie zajęć edukacyjnych, zostały opracowane materiały graficzne i fotograficzne ilustrujące 

osiągnięcia podstawowych celów projektu. Wykorzystywane były zaawansowane technicznie pomoce  

dydaktyczne w tym komputery szkolnych i  projektor multimedialny.  Posłużyły one do prezentacji  i oceny 

przygotowanych przez uczniów materiałów,  poddania ich właściwej obróbce. Tworzenie i aktualizacja 

stron internetowych oraz podstron bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania edukacyjnego były 

ostatnim etapem projektu. 

 

Realizacja: kwiecień - październik 2013 / 40 uczestników / 
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