
 

 

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu na zadanie pn. „Kształtowanie świadomości proekologicznej uczniów 

poprzez tworzenie zielonych klas i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkołach 

Podstawowych w Białej Panieńskiej i Jaroszewicach Grodzieckich” 

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Rychwał w terminie od 

1.10.2018 r. do 27.11.2018 r. 

Realizując przedsięwzięcie pn. „Kształtowanie świadomości proekologicznej 

uczniów poprzez tworzenie zielonych klas i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkołach 

Podstawowych w Białej Panieńskiej i Jaroszewicach Grodzieckich” gmina Rychwał 

utworzyła przy Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej oraz przy Szkole Podstawowej 

w Jaroszewicach Grodzieckich zielone sale lekcyjne, tj. każdą z zielonych klas wyposażono 

w 3 zestawy drewnianych ławostołów oraz postawiono 5 dwustronnych tablic edukacyjnych 

w drewnianych stelażach o następującej tematyce przyrodniczej: 

- dla Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej: 

1) Drzewa liściaste, rewers: Drzewa iglaste; 

2) Krzewy; rewers: Rośliny chronione; 

3) Grzyby jadalne; rewers: Grzyby trujące; 

4) Zwierzęta; rewers: Płazy i gady; 

5) Ptaki; rewers: Ptasie klejnoty. 

- dla Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich: 

1) Profile glebowe, rewers: Porosty –skala 

2) Parki Narodowe w Polsce; rewers: Ptasi zegar 

3) Czas zamknięty w drzewach; rewers: Sposoby rozmnażania drzew 

4) Fauna i flora naszych wód; rewers: Gniazda i dziuple 

5) Płazy i gady; rewers: Obieg organiczny. 



Uzupełnieniem zielonej klasy przy Szkole Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich jest 

zrealizowany ogródek dydaktyczny – zakupione zostały rośliny wieloletnie: drzewa (klon 

pospolity, jarząb pospolity), krzewy (róże, różaneczniki, magnolie, hortensje, jałowce 

w odmianach, żywotniki, bukszpany) i byliny (liliowce), łącznie zakupiono 181 roślin. 

Koniecznym była wymiana i uzupełnienie podłoża – zakupiono ziemię próchniczną, a dla 

niektórych roślin (różaneczniki, hortensje, magnolie) koniecznym była wymiana podłoża na 

kwaśne (zakupiono torf kwaśny). Rośliny sadzone były w okresie jesiennym, więc zwłaszcza 

dla niektórych bardziej wrażliwych na niskie zimowe temperatury, wskazane było ich 

zabezpieczenie i w tym celu zakupiono korę, którą wysypano wokół roślin, co poprawiło 

także estetykę nasadzeń. Podłoże wokół nasadzonych roślin wzbogacono nawozem 

mineralnym. Dla celów dydaktycznych rośliny zostały oznakowane (wykonano tabliczki 

z nazwą rośliny polską i łacińską). Nasadzenia roślin przy szkole wykonane zostały 

w ramach pracy własnej pracowników szkoły oraz rodziców uczniów, przy udziale dzieci. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia doposażono w Szkołach Podstawowych 

w Białej Panieńskiej i w Jaroszewicach Grodzieckich pracownie przyrodnicze, przy czym 

zakup pomocy dydaktycznych dostosowano do potrzeb każdej ze szkół. 

Jako doposażenie w pomoce dydaktyczne dla  Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej 

zakupiono lupy, lornetki, globusy zoologiczne, stację pogodową, ścienną stację pogodową, 

termometry bezrtęciowe oraz mikroskopy i preparaty mikroskopowe. Pomoce te 

wykorzystywane będą podczas zajęć przyrody oraz biologii i geografii, służyć będą 

obserwacjom przyrodniczym. Zakupiono także 10 tabletów, są one wykorzystywane na 

zajęciach przyrody i biologii oraz przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podczas 

realizacji treści przyrodniczych i ekologicznych. Dodatkowo tablety wykorzystane są 

podczas realizacji zajęć koła „Przyroda i multimedia”. Koło to prowadzone jest w szkole od 

około 10 lat. Uczestniczą w nim uczniowie zainteresowani przyrodą i ekologią. Podczas 

zajęć koła odwiedzane są różnorodne przyrodnicze i ekologiczne portale edukacyjne oraz 

strony internetowe, które umożliwiają uczniom w sposób interaktywny poznawać tajniki 

wiedzy przyrodniczej. Uczniowie korzystają nie tyko z informacji zamieszczonych na 

stronach i portalach edukacyjnych, ale rozwiązują testy interaktywne, quizy, puzzle, oglądają 

filmy edukacyjne i grają w różnorodne gry edukacyjne. Zajęcia te cieszą się dużym 

zainteresowaniem uczniów. Najczęściej odwiedzane strony przez uczniów to: Ministerstwo 

Ochrony Środowiska dla dzieci, OTOP Junior, Lasy dla dzieci oraz WLIN czyli Wirtualne 

Laboratorium Interaktywnego Nauczania. 

Jako pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich 

zakupiono: lupy, kompasy, lornetki, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, pojemniki do 

obserwacji owadów, pomoce multimedialne Przyroda (program CD i zestaw plansz w wersji 



drukowanej), paski wskaźnikowe, gra ekologiczna Nasza woda, skały i minerały – 56 próbek, 

rodzaje gleb – próbki gleb, termometr, wiatromierz, teczka wiedzy „płazy i gady”, teczka 

wiedzy „Ptaki leśne”, obieg wody w przyrodzie (magnetyczny na tablicę), okazy zatopione w 

tworzywie: rozwój żaby. Pomoce te wykorzystywane będą podczas zajęć przyrody oraz 

biologii i geografii, służyć będą obserwacjom przyrodniczym, wykonywaniu eksperymentów, 

badaniu zjawisk i zależności występujących w przyrodzie. Gry edukacyjne o tematyce 

przyrodniczej pozwolą przybliżać treści edukacyjne dzieciom i młodzieży poprzez zabawę. 

Celem projektu jest właściwe kształtowanie świadomości ekologicznej najmłodszych 

mieszkańców gminy. Gmina Rychwał realizując zadanie wzbogaciła bazę edukacyjną Szkoły 

Podstawowej w Białej Panieńskiej oraz w Jaroszewicach Grodzieckich mając świadomość, że 

dla jakości prowadzonych zajęć niezwykle ważna jest różnorodność pomocy dydaktycznych 

i ich atrakcyjność. Poszerzona baza dydaktyczna pozwoli nauczycielom przyrody 

uatrakcyjnić prowadzone zajęcia lekcyjne, a dla dzieci i młodzieży będzie wsparciem 

w przyswajaniu przekazywanej przez nauczycieli wiedzy. Zielone klasy będą także 

oddziaływać edukacyjne na dorosłych mieszkańców wsi, gdyż są zrealizowane na terenie 

przyszkolnym, który jest otwarty i dla społeczności wsi często jest miejscem spacerów 

i wypoczynku,.  

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie świadomości proekologicznej 

uczniów poprzez tworzenie zielonych klas i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkołach 

Podstawowych w Białej Panieńskiej i Jaroszewicach Grodzieckich” zakończona została 

w dniu 27 listopada 2018 r. - protokolarnie przekazano szkołom zakupione pomoce 

dydaktyczne. 
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