
 

 

PROJEKT EDUKACYJNY 

 
„Wolontariat Wysokich Lotów 

czyli 
poznajemy i chronimy ptaki naszej okolicy” 

I. 
CEL  PROJEKTU 

Nadrzędnym celem projektu jest zachęcenie dzieci do samodzielnego 
poznawania przyrody, jak również do przyjemnego i niezwyczajnego 
spędzenia wolnego czasu. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

 rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych; 

 rozwijanie pasji i zainteresowań ornitologią; 

 popularyzowanie wiedzy na temat ptaków i ich  środowiska życia; 

 rozwijanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwienie na jej 
piękno; 

 rozwijanie umiejętności dbania o środowisko przyrodnicze; 

 umiejętność obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego 
wnioskowania; 

 umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy; 

 wdrażanie do samodzielnej pracy, 
 
                Uczniowie będą pracować indywidualnie oraz zbiorowo. 

II. 
CZAS TRWANIA PROJEKTU 
 
Projekt będzie realizowany od 1  do 29 października 2018r. 
 
III. 
ADRESACI 
 
Projekt realizowany będzie przez uczniów klas  VI 
 
IV. 
KALENDARZ PRAC 
 



 

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNY TERMIN 

REALIZACJI 

1 Projekt – przygotowanie 

i zatwierdzenie do realizacji 

I. Handzlik 1.10.2018 

2 

 

Omówienie projektu z uczniami. 

Podział uczniów na grupy i 

przydzielenie zadań. 

 

Nauczyciel 

przyrody 

uczniowie klas VI 

3.10.2018 

3 Wyszukiwanie informacji o ptakach 

mieszkajacych na naszym terenie z 

książek znajdujacych się w  bibliotece 

szkolnej 

Uczniowie 

klasy VI 

4.10.2018 

4 Udział uczniów w akcji - „Liczymy ptaki 

z OTOP” w ramach Europejskich Dni 

Ptaków 

Uczniowie 

klasy  VI 

5-7 

październik 

5 Ogłoszenie w szkole akcji „Zbieraj 

sznurki, chron bociany” 

Uczniowie klasy VI 8.10.2018 

6 Zbieranie sznurków porozrzucanych 

obok pól 

Wszyscy 

uczniowie 

8 - 26 

październik 

7 Przygotowanie plakatów o ptakach 

mieszkajacych w naszej okolicy 

Uczniowie w 

grupach 

4- 28 

październik 

8 Przygotowanie informacji o wybranym 

ptaku w formie kartki, z której 

powstanie uczniowska książeczka pt. 

„Ptaki naszej okolicy”, która będzie 

dostępna w bibliotece szkolnej. 

Uczniowie klasy VI 4- 28 

październik 



12 Podsumowanie akcji; 

-prezentacja prac indywidualnie i w 

grupach, 

– samoocena uczniów i projektu, 

– utworzenie uczniowskiej ksiegi 

„Ptaki naszej okolicy” 

I. Handzlik 

uczniowiwe klasy 

VI 

29.10.2018 

 
Ewaluacja. 
Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami 
końcowymi  a początkowymi będą rozmowy, obserwacje dzieci, skala ich 
postaw, umiejętność współdziałania w grupie podczas zajęć terenowych. 
 
V. 
ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU 
 -  nauczyciel przyrody 
 
 


