
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.  

„Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w Gminie 
Rychwał – projekt BLISKO NATURY” 

 

Realizując przedsięwzięcie pn. „Kształtowanie świadomości i zachowań 
ekologicznych dzieci i młodzieży w Gminie Rychwał – projekt BLISKO NATURY” gmina 
Rychwał utworzyła przy Szkole Podstawowej w Grochowach oraz przy Szkole Podstawowej 
w Kucharach Kościelnych zielone sale lekcyjne, tj. utwardzono teren (w ramach zadania 
zakupiono materiały budowlane, robocizna została wykonana w ramach pracy własnej 
rodziców uczniów), wyposażono je w zestawy ławostołów (po 3 przy każdej placówce) oraz 
postawiono po 5 tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej.  
Przy szkołach powstały tablice edukacyjne o następującej tematyce: 
- przy Szkole Podstawowej w Grochowach (tablice edukacyjne jednostronne)  
a) Ciekawostki z życia drzew 
b) Warunki życiowe drzew 
c) Poznajemy drzewa liściaste 
d) Poznajemy drzewa iglaste 
e) Krzewy 
- przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych (tablice edukacyjne dwustronne)  
a) Rośliny chronione (awers) i Rośliny wskaźnikowe (rewers), 
b) Poznajemy drzewa liściaste (awers) i Poznajemy drzewa iglaste (rewers), 
c) Po czym rozpoznasz drzewo? (awers) i W jaki sposób zwierzęta zaznaczają swoją 
obecność? (rewers), 
d) Zwierzęta chronione (awers) oraz Płazy i gady (rewers), 
e) Ptaki – skrzydlaci mieszkańcy lasu (awers) oraz Owady (rewers). 
Każda z w/w szkół otrzymała także grę terenową (gry mobilne) - "Zasady zachowania 
w lesie" (SP w Grochowach) oraz "Źródła zanieczyszczeń środowiska" (SP w Kucharach 
Kościelnych). Zielone sale lekcyjne umożliwiają nauczycielom przeprowadzenie lekcji 
w plenerze.  

Szkoły ponadto zostały wyposażone w atrakcyjne pomoce dydaktyczne m.in. 
mikroskopy, zestawy do analizy czystości wody, powietrza i gleby (Eksperymenty z wodą – 
własności i ciekawostki, Zestaw Filtrujemy – Oczyszczamy, Zestaw do badania powietrza 
w walizce terenowej, Plansza ścienna: Skala porostowa, pomoc uczniowska do określania 
kierunku wiatru, lupy szklane z rączką, palnik alkoholowy z knotem, stojaki pod palnik 
alkoholowy, szalki Petriego,  GLEBA PLUS – zestaw doświadczalny z wyposażeniem 
laboratoryjnym i kartami pracy, lornetki) oraz szeroką gamę wydawnictw tematycznych 
z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Poszerzona baza dydaktyczna pozwoli 



nauczycielom przyrody uatrakcyjnić prowadzone zajęcia lekcyjne, a dla dzieci i młodzieży 
będzie wsparciem w przyswajaniu przekazywanej przez nauczycieli wiedzy. Szkoły zostały 
wyposażone także w kosze na odpady do „zielonych sal” oraz w wewnętrzne pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów, co pozwoli na praktyczną naukę segregowania odpadów 
w szkole. Realizując projekt szkoły współpracują z Nadleśnictwem Grodziec w ramach 
edukacji leśnej, korzystają z możliwości prowadzenia zajęć w Ośrodku Edukacji Leśnej 
w Grodźcu, a także przedstawiciele nadleśnictwa przeprowadzają zajęcia w szkołach gminy 
Rychwał. W ramach współpracy przy szkołach w Grochowach i Kucharach Kościelnych 
dokonano nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów (np. sosna, świerk, modrzew, 
klon, jarząb, dereń, róża karbowana). 

W ramach projektu przeprowadzane zostały także dwa konkursy międzyszkolne – 
konkurs fotograficzny „Krajobraz gminy Rychwał z drzewem w tle” oraz konkurs wiedzy 
ekologicznej „Zielono mi”. Konkurs fotograficzny został ogłoszony w czerwcu, jego 
rozstrzygnięcie nastąpiło w październiku. Zdjęcia nadesłane w konkursie przedstawiają 
krajobraz gminy Rychwał, w którym występują pojedyncze drzewa, ich szczegóły, szpaler, 
aleje, zadrzewienia śródpolne lub fragment lasu, parku, czy sadu. Celem konkursu było 
rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania oraz 
opisu. Do konkursu przystąpiły trzy szkoły: Zespół Szkół w Rychwale, szkoły podstawowe 
z Grochów i Kuchar Kościelnych. Spośród 53 prac wyłoniono zwycięzców – przyznano I, II 
i III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.  
21 października br. w Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych odbył się Gminny 
Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Zielono mi”, który adresowany był dla szkół podstawowych 
z terenu gminy Rychwał. Wzięły w nim udział dzieci z wszystkich 6-ciu placówek gminy – 
łącznie 33 uczniów. W pierwszym etapie konkursu dzieci pisały test odpowiedni dla poziomu 
każdej klasy, który następnie był sprawdzany przez nauczycieli przyrodników. Wszyscy 
uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody i upominki, które wręczyli 
gratulując wysokich wyników testów Marek Zieliński Zastępca Prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Stefan Dziamara 
Burmistrz Rychwała. 
Wszyscy uczniowie biorący udział w ww. konkursach otrzymali nagrody i upominki – zestaw 
upominkowy stanowiły: książka, długopisy i kubek z nadrukiem logo WFOŚiGW w Poznaniu 
oraz herbu Gminy Rychwał. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Lewandowska 


