
 

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu na zadanie pn. „Utworzenie zielonej klasy w Szkole Podstawowej 

w Dąbroszynie oraz kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci 

i młodzieży w gminie Rychwał poprzez konkursy o tematyce przyrodniczej” 

 

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Rychwał w terminie od 19.04.2017 

roku do 25.10.2017 roku. Koszt przedsięwzięcia 30.094,51 zł, w tym dotacja 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

w wysokości 20.000,00 zł 

Realizując przedsięwzięcie pn. „Utworzenie zielonej klasy w Szkole Podstawowej 

w Dąbroszynie oraz kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży 

w gminie Rychwał poprzez konkursy o tematyce przyrodniczej” gmina Rychwał utworzyła 

przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie zieloną salę lekcyjną, tj. wyposażono klasę 

w 3 zestawy drewnianych ławostołów (ławy i stoły) oraz postawiono 5 dwustronnych tablic 

edukacyjnych w drewnianych stelażach o następującej tematyce przyrodniczej: 

1) Poznajemy drzewa liściaste, rewers: Poznajemy drzewa iglaste 

2) Ciekawostki z życia drzew; rewers: Od nasionka do drzew 

3) Zwierzęta leśne; rewers: Ptaki naszych lasów 

4) Mieszkańcy zbiorników wodnych; rewers: Płazy i gady 

5) Profile glebowe; rewers: Fotosynteza. 

Uroczyste otwarcie zielonej klasy nastąpiło w dniu 4 października 2017 r. W okresie 

pozalekcyjnym z walorów zielonej klasy korzystają mieszkańcy wsi Dąbroszyn (567 osób), 

a także inne osoby odwiedzające zabytkowy park, w którym zlokalizowana jest szkoła 

i zielona klasa. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia doposażono pracownię przyrodniczą w Szkole 

Podstawowej w Dąbroszynie w pomoce z zakresu edukacji ekologicznej, które służą 

do przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zarówno w szkole jak i w terenie, 

a w szczególności w zielonej klasie. Dla potrzeb pracowni zakupiono pomoce służące 

dzieciom do obserwacji przyrody jak, np. lornetki, pomocne w orientacji w terenie jak 

kompasy, czy też niezbędne do przeprowadzania różnorodnych obserwacji zarówno okazów 

znalezionych na lekcjach w terenie jak i tych przyniesionych do klasy (np. różnego rodzaju 



lupy). Pracownia zyskała także pomoce niezbędne do przeprowadzanie doświadczeń 

i obserwacji (walizka ekobadacza, pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych, próbki gleb) oraz 

szczegółowych obserwacji (np. mikoroskopy). Do poznawania zjawisk i zależności 

występujących w przyrodzie służyć będą pomoce dydaktyczne pozwalające na obserwację 

pogody (deszczomierz, termo – higrometr, miernik prędkości wiatru i temperatury, stacja 

pogodowa, model symulator obiegu wody w przyrodzie). W ramach zadania zakupiono także 

pomoce niezbędne do zobrazowania treści przekazywanych w ramach nauczania przedmiotu 

przyroda powiązanych z edukacją ekologiczną (np. elektromagnesy, magnesy sztabkowe, 

zestaw – proste obwody elektryczne). Model ćwiczeniowy – rysuję mapę poziomicową uczy 

przenoszenia faktycznego ukształtowania terenu na płaską płaszczyznę mapy. Powyższe 

pomoce dydaktyczne służą do omawiania zjawisk przyrodniczych występujących 

w przyrodzie w powiązaniu z faktycznym położeniem w terenie. Uzupełnieniem bazy 

dydaktycznej są pomoce w postaci książek, pomocy encyklopedycznych multimedialnych. 

Ponadto zakupiono gry edukacyjne pozwalające poprzez zabawę poznawać najbliższy 

otaczający nas świat.  

Szczegółowy wykaz pomocy zakupionych do Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie: 

  ilość 

Lornetka (od 7 - 21x, pole widzenia 96/1000M) 4 

kompas zamykany azymut 10 

walizka ekobadacza ECOLABBOX 3 

mikroskop stereoskopowy 20x, niepodświetlany 2 

pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów 5 

lupa okularowa, wysuwana  5 

lupa szklana z rączką  5 

deszczomierz - zestaw miedziany 1 

Thermo- higrometr elektroniczny 1 

miernik prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem 1 

pudełko z lupą i sznurkiem małe 13 

Biologia. Multimedialna encyklopedia PWN 1 

Audio CD: Jaki to ptak? 1 

Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce 1 

Stacja pogodowa (termometr, higrometr i barometr) 1 

Barwy gleb - 5 próbek gleb zatopionych w tworzywie 1 

Gry edukacyjne:   

Kolorowy świat odpadów 1 

Eko-GRA: Chrońmy środowisko! 1 

Nie niszcz środowiska naturalnego - karty sekwencyjne 1 

Cykle życiowe - 24 karty sekwencyjne 1 

EkoQuiz - Czy wiesz, jak dbać o środowisko 1 

Puzzle - ssaki leśne 1 



Puzzle - Polskie płazy 1 

Puzzle - Ptaki w lesie 19,00 1 

Puzzle - Owady na łące 1 

Puzzle Zwierzęta Polski 1 

Obieg wody w przyrodzie - model symulator 1 

Pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych 1 

Atlas zwierząt chronionych (książka) 1 

Elektromagnes - zestaw 1 

Zestaw - proste obwody elektryczne 2 

magnesy sztabkowe - wielkie 2 

model do rysowania mapy poziomicowej 2 

Kompas zamykany „zielony” 10 

Mikroskop stereoskopowy DO Discovery 40 2 

 

Celem projektu jest właściwe kształtowanie świadomości ekologicznej najmłodszych 

mieszkańców gminy. Gmina Rychwał realizując zadanie wzbogaciła bazę edukacyjną Szkoły 

Podstawowej w Dąbroszynie 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.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia zorganizowano konkursy: 

1) Gminny Turniej Szkół „NA TROPACH PRZYRODY” (6 szkół podstawowych z terenu 

gminy Rychwał, reprezentowanych przez 60 uczniów), 

2) Gminny konkurs wiedzy ekologicznej „Myślę logicznie i ekologicznie” (34 uczniów klas 

IV – VI ze szkół podstawowych z terenu gminy Rychwał). 

Dzieci i młodzież do konkursów gminnych wybierane były w drodze eliminacji 

wewnątrzszkolnych, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie szkół (1029 uczniów). 

Gminny Turniej Szkół „NA TROPACH PRZYRODY” 

Gminny Turniej Szkół „NA TROPACH PRZYRODY” przeprowadzono  24 maja 2017 r. 

w oparciu o grę terenową OŚMIORNICA, turniej z uwagi na warunki pogodowe odbył się 

wewnątrz Hali Widowiskowo – Sportowej w Rychwale. Przeprowadzono dwie konkurencje 

w kategoriach wiekowych: klas I-III oraz klas IV –VI. W Turnieju wzięło udział sześć szkół 

podstawowych z terenu Gminy Rychwał, każdą szkołę reprezentowało 10 uczniów: po 5 osób 

w każdej kategorii wiekowej. Dzieci odpowiadały na pytania z sześciu kategorii: ROŚLINY, 

OCHRONA PRZYRODY, PTAKI, ZWIERZĘTA, PRACA LEŚNIKA oraz EKOLOGIA. 

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich (15,5 pkt). 

II miejsce – Zespół Szkół w Rychwale (15 pkt) 



III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych (14,5 pkt) 

Wyróżnienia: 

Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej (13 pkt) 

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie (13 pkt) 

Szkoła Podstawowa w Grochowach (13 pkt) 

Wszystkie szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 

nagłaśniającego, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego oraz pomoce dydaktyczne 

w postaci robotów i map (protokoły przekazania nagród w załączeniu). Ponadto dzieci 

i młodzież (60 uczniów) reprezentujące szkoły otrzymały zestaw upominkowy, na który 

składał się notes „Eco friends” z długopisem oraz zestawem kartek samoprzylepnych. 

Powyższe nagrody rzeczowe i upominki stanowią razem jeden komplet. 

Gminny Turniej Szkół „NA TROPACH PRZYRODY” był dla uczniów reprezentujących 

szkoły okazją do nauki przez dobrą zabawę, a jednocześnie sprawdzianem ich wiedzy 

z zakresu szeroko pojętej ekologii.  

Gminny konkurs wiedzy ekologicznej „Myślę logicznie i ekologicznie”  

Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej „Myślę logicznie i ekologicznie” odbył się 25 

października 2017 r. W konkursie uczestniczyło 34 uczniów z klas IV – VI ze wszystkich 

szkół podstawowych gminy Rychwał.  

34 uczniów, uczestników konkursu, otrzymało upominki, na które składały się: lupa, notes 

„Eko-Friends” z długopisem oraz zestawem kartek samoprzylepnych, maskotki „Słońce” 

wykonanej z odblaskowego materiału i filcu oraz drewnianej zakładki do książki 

z dekoracyjnym elementem w kształcie słoneczka, a dodatkowo laureaci konkursu – 

uczniowie (12 osób), którzy zajęli I, II lub III miejsce w każdej kategorii wiekowej otrzymali 

nagrody w postaci książek Ilustrowana Encyklopedia Roślin lub Ilustrowana Encyklopedia 

Zwierząt  (łącznie 12 sztuk).  

W regulaminie konkursu przewidziano także upominki dla nauczycieli opiekunów 

przygotowujących uczniów do konkursu z poszczególnych szkół – nauczycielom przekazano 

książki  Ilustrowana Encyklopedia Roślin (7 szt.). 

Powyższe nagrody i upominki stanowią komplet nagród w konkursie.  

Upominki zostały wręczone uczniom w dniu konkursu, tj. 25 października 2017 r. podczas 

uroczystego apelu na podsumowanie konkursu. Wszyscy uczestnicy powyższych konkursów 

otrzymali dyplomy za zajęcie miejsca w konkursie lub za udział, jeśli prace nie zostały 

wyróżnione miejscem lub wyróżnieniem. 

Na wszystkich dyplomach znajdowało się logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska oraz herb gminy Rychwał.  

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Utworzenie zielonej klasy w Szkole Podstawowej 

w Dąbroszynie oraz kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży 



w gminie Rychwał poprzez konkursy o tematyce przyrodniczej” zakończona została w dniu 

25 października 2017 r., przeprowadzeniem konkursu „Myślę logicznie i ekologicznie”.  

 

Sporządziła: Agnieszka Lewandowska 


