
 
 

 

 

 

 

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany 

jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG 

 

 
ZAŁĄCZNIK 1 – Założenia programowe warsztatów 

    Tytuł wydarzenia: „Zaproś ptaki, nietoperze i owady do swojego obejścia” 

Rodzaj wydarzenia: 
Cykl lekcji terenowych na terenie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej i 5 gospodarstw 
domowych, w tym rolnych w Dobkowie.  

Cel wydarzenia:  

Propagowanie wiedzy o bioróżnorodności gatunkowej na przykładzie owadów i ptaków 
żyjących na terenach użytkowanych przez człowieka i wartości użytkowych tych 
gatunków. Rozpowszechnianie metod zachęcania różnych gatunków zwierząt do 
bytowania w otoczeniu siedzib ludzkich. 

Założenia 
programowe: 

 przedstawienie zróżnicowania gatunkowego owadów, ptaków i nietoperzy 
bytujących w bliskim otoczeniu człowieka na terenach wiejskich i prezentacja ich 
stanowisk bezpośrednio w terenie. 

 zaprezentowanie wachlarza korzyści, również ekonomicznych, płynących z 
występowania tych gatunków w gospodarstwach wiejskich. 

 praktyczne warsztaty wykonywania budek lęgowych, schronień dla owadów, 
karmików dla ptaków, w większości z użyciem materiałów łatwo dostępnych i 
odpadowych. 

Planowana liczba 
odbiorców: 

Min. 1000 osób (po ok. 50 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z ok. 20 szkół w 
regionie) 

Grupa odbiorcza: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich nauczyciele 

Termin/y: czerwiec 2015 – wrzesień 2015 

Czas trwania: 20 lekcji po 6 godzin każda 

Przebieg 
wydarzenia/ 

harmonogram 
działań: 

1. Lekcja na temat gatunków ptaków, nietoperzy i owadów zamieszkujących wiejskie 
domy, budynki gospodarcze, ogrody i pola połączona z wyjściem w teren. 
Możliwość prezentacji ekstensywnej pasieki w Dobkowie z ekologiczną uprawą 
roślin miododajnych. Zaprezentowanie kolonii nietoperzy oraz stanowisk 
lęgowych różnych gatunków ptaków. 

2. Podział uczestników lekcji na 10 grup warsztatowych (do 5 osób w grupie). 
3. Zajęcia praktyczne – wykonanie w grupach pod nadzorem i z pomocą nauczycieli 

oraz prowadzących warsztaty karmników, budek lęgowych dla ptaków i 
nietoperzy oraz schronień dla owadów. 

4. Prezentacja efektów pracy w grupach, wymiana doświadczeń. 
5. Ekspozycja prac uczniów na terenie szkoły, jeśli to możliwe za zgodą dyrektora 

placówek umieszczenie budek lęgowych na terenie w pobliżu szkoły pod 
nadzorem specjalistów, aby umożliwić obserwację zwierząt, jakie tam 
zamieszkają. 

Planowane efekty 
wydarzenia (czego 

uczestnik się 
nauczy/dowie): 

Wydarzenie poszerzy wiedzę uczestników nt. bioróżnorodności gatunkowej oraz 
wzajemnej zależności między przyrodą a człowiekiem. Uczestnicy dowiedzą się, jakie 
gatunki owadów, ptaków i nietoperzy bytują w bliskim otoczeniu człowieka oraz jakie  
korzyści wynikają z tego współistnienia. Nauczą się rozpoznawać wybrane gatunki i 
wyszukiwać w terenie miejsca ich bytowania. Dowiedzą się jak sami mogą zadziałać 
przeciw utracie bioróżnorodności środowiska, w którym żyją poprzez naukę budowy 
budek lęgowych dla ptaków, karmników, budek/kwater dla nietoperzy oraz schronień 
dla owadów. Dowiedzą się, jak z pomocą roślin zaprosić do swojego obejścia 
„usługowe” gatunki ptaków, owadów i nietoperzy. Ponadto konspekty lekcji 
przekazane szkołom zwiększą atrakcyjność oferty dydaktycznej w zakresie edukacji 
ekologicznej i ochrony bioróżnorodności.  



Możliwości 
kontynuacji: 

W trakcie trwania projektu będą przeprowadzone zajęcia dla ok. 20 szkół w regionie. 
Lekcje te będą włączone do stałej oferty programowej Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, 
zostaną opracowane konspekty tak, aby umożliwić ich kontynuację i dać możliwość 
skorzystania pozostałym placówkom edukacyjnym i tym, którzy nie brali udziału w 
zajęciach w ramach projektu.   

Promocja, 
rozpowszechnianie 

informacji: 

Oferta lekcji będzie przesyłana bezpośrednio do szkół oraz publikowana na stronach 
internetowych projektu. Po przeprowadzonych lekcjach, materiały fotograficzne i 
notatki prasowe zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu oraz przesłane 
do lokalnych i regionalnych mediów. Materiał filmowy nakręcony podczas lekcji 
zostanie wykorzystany do produkcji filmu promującego działania edukacyjne na 
potrzeby zapobiegania utracie bioróżnorodności. 

Wymagania dla 
wykonawcy  

Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą o 
tematyce przyrodniczej. 

 


