
 

 
 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu na zadanie  pn. „Przedszkolaki świata ciekawi z Panią Przyrodą się 

zbratali” – edukacja ekologiczna w Zespole Przedszkoli w Rychwale oraz uzupełnienie 

bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Rychwale 

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Rychwał w terminie od 9 września 

2019 r. do  12 listopada 2019 r. 

Realizując przedsięwzięcie pn. „Przedszkolaki świata ciekawi z Panią Przyrodą się 

zbratali” – edukacja ekologiczna w Zespole Przedszkoli w Rychwale oraz uzupełnienie bazy 

dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Rychwale” gmina Rychwał doposażyła Zespół 

Przedszkoli w Rychwale, który posiada dwie placówki – Przedszkole Plastuś w Rychwale 

oraz Przedszkole Leśne Skrzaty w Siąszycach w sprzęt niezbędny do realizowania 

programów edukacyjnych, dla Przedszkola Plastuś zakupiono 1 szt. tablicy interaktywnej - 

zestaw oraz  1 szt. laptopa, 1 szt. rzutnik co łącznie stanowi 1 komplet, zaś Przedszkole Leśne 

Skrzaty wyposażono w tablicę interaktywną – zestaw (1 szt.), laptop (1 szt.), rzutnik (1 szt.) 

i dodatkowo w telewizor (1 szt.), co łącznie stanowić będzie 1 komplet. Sprzęty te służyć 

będą do realizacji działań edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, tj. treści 

przyrodniczych, zależności w środowisku, przybliżaniu różnorodności otaczającego nas 

świata.  

Dla ww. przedszkoli ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne o tematyce 

przyrodniczej i środowiskowej, w szczególności: tablice i plansze (Sprzątanie świata – 

recykling (plansza +CD), Natura – tablica magnetyczna, Pory roku, Zjawiska pogodowe, dbaj 

o naszą planetę, Tropy, 4 –sezonowe drzewa), makatki (Pory roku w ogrodzie, Jabłoń, 

Grusza, Jak zachować się w lesie, Ogród, Zegar czynności i pór roku), zestaw 

do eksperymentów – Powietrze, Zestaw zjawiska pogodowe, układanki i gry edukacyjne 

(układanka – Kto gdzie mieszka?, Duże karty magnetyczne – cykl życia roślin, Sprzątanie 

lasu – gra ekologiczna, puzzle, Poznaj przyrodę, Mały Ekolog i inne),  filmy edukacyjno – 



przyrodnicze (Największe cuda przyrody, Najpiękniejsze zjawiska przyrody), książki 

o tematyce przyrodniczej, program do tablicy interaktywnej – Akademia Bambika 

Laboratorium, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, lupy. Wyżej wymienione pomoce 

stanowią razem 1 komplet. Dwa takie same komplety pomocy zakupiono dla przedszkoli, 

po jednym komplecie dla Przedszkola Plastuś i  Przedszkola Leśne Skrzaty. 

Pomoce te wykorzystywane będą podczas zajęć o tematyce przyrodniczej, służyć 

będą obserwacjom przyrodniczym, wykonywaniu eksperymentów, badaniu zjawisk 

i zależności występujących w przyrodzie. Gry edukacyjne o tematyce przyrodniczej pozwolą 

przybliżać treści edukacyjne dzieciom poprzez zabawę. 

W Szkole Podstawowej w Rychwale funkcjonuje ośrodek edukacji ekologicznej 

w postaci zielonej klasy i bogatego zaplecza pomocy dydaktycznych. Wobec ogromnego 

zainteresowania społeczeństwa sprawą jakości powietrza i walki ze smogiem celowym 

wydaje się uzupełnienie istniejącej bazy o sensor jakości powietrza. Zainstalowany w szkole 

czujnik jakości powietrza pozwala monitorować jakość powietrza w najbliższym otoczeniu, 

uczniowie mogą sprawdzać jakość powietrza w swojej najbliższej okolicy przy pomocy 

darmowej aplikacji dostępnej przez internet. Obserwowanie jakości powietrza „na swoim 

podwórku” pozwala zobaczyć uczniom wpływ niskiej emisji na jakość powietrza i jest 

wzmocnieniem przekazywanych informacji dotyczących choćby niedopuszczalności spalania 

odpadów w paleniskach domowych. 

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przedszkolaki świata ciekawi z Panią Przyrodą się 

zbratali” – edukacja ekologiczna w Zespole Przedszkoli w Rychwale oraz uzupełnienie bazy 

dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Rychwale” zakończona została 12 listopada 2019 r. - 

protokolarnie przekazano zespołowi przedszkoli zakupione pomoce dydaktyczne. 
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