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OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODSZYCH
W związku z realizowaniem przez Arboretum Bramy Morawskiej jednego z zadań, jakim
jest edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży, chciałam zaproponować zajęcia dla dzieci
przedszkolnych jak też dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.
1. Zajęcia pt. „Drzewko smutku i radości”:
proponuję zajęcia w oparciu o pomoc edukacyjną o takiej samej nazwie wyprodukowaną przez
firmę PILCH. Dzieci mają przed sobą dwa drzewka (wykonane z drewna) – jedno z miną wesołą,
drugie smutną. Na drzewkach umieszcza się drewniane listki z napisanymi na nich nazwami uczuć,
emocji i stanów ducha. Do dzieci należy ocena, na którym drzewku umieszczą dany listek. Forma
zajęć może być bardzo różna i dopasowana do wieku dzieci. Najmłodsze dzieci mogą same
wykonywać ilustracje do zawieszenia na drzewku, wyrażające ich samopoczucie, nawet, jeśli nie
potrafią jeszcze czytać i pisać.
Celem drzewka jest przede wszystkim rozwijanie emocjonalności dzieci, tzn. umiejętności
rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji, wzbogacenie słownictwa związanego
z kompetencjami społecznymi oraz umiejętności wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki.
W zajęcia są wplecione zagadnienia z ochrony i bogactwa lokalnej przyrody, nawiązując do przeżyć
dzieci w czasie przebywania na łonie przyrody, ich potrzeby kontaktu z przyrodą oraz odczuć
związanych z niszczeniem środowiska naturalnego. Jeśli w zajęciach uczestniczyłyby dzieci z klas
1-3 szkoły podstawowej, bardziej rozbudowana będzie część zajęć dotycząca znaczenia lasów dla
człowieka, ochrony przyrody w lasach i zagrożeń dla lasów.
2. Cykl zajęć „Sowy Polski”:
cykl obejmuje 4 spotkania, w czasie których dzieci poznają przystosowania w budowie sów jako
ptaków drapieżnych o nocnym trybie życia, tryb życia sów, ich preferencje pokarmowe oraz
zagadnienia związane z ochroną sów (wszystkie gatunki sów w Polsce są objęte ochroną ścisłą). Na
ostatnim spotkaniu dzieci poznają wszystkie gatunki sów, które żyją w Polsce. W czasie zajęć dzieci
otrzymują materiały dydaktyczne, z którymi kolorują, wycinają, wyklejają, rozwiązują różne
zagadki. Pracują zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz, tel. 32-415-44-05

3. Zajęcia terenowe „Rośliny wczesnowiosenne lasu”:
odbywające się w Arboretum Bramy Morawskiej. Ze względu na ograniczony czas, w którym mogą
się odbyć zajęcia (kwitnienie wiosennych gatunków runa leśnego), termin zajęć trzeba ustalać
w zależności od rozpoczęcia fenologicznej wiosny i pogody na bieżąco z osobą prowadzącą zajęcia
(kontakt podany poniżej).
Dzieci mają okazję obejrzeć wiosenne gatunki roślin, które zakwitają w lesie, dowiedzieć się, jak
się nazywają, ale również „poznać je” wszystkimi zmysłami, np. sprawdzić w dotyku, czy łodyga
jest gładka, czy owłosiona, jaki kolor mają kwiaty, czy roślina rośnie w dużych grupach, czy może
pojedynczo, jak wygląda podziemna część rośliny, jak wygląda siedlisko, w którym dany gatunek
występuje i wiele wiele innych cech (na te najbardziej ciekawe u każdego gatunku uwagę zwraca
osoba prowadząca zajęcia).

W celu uzgodnienia tematu i terminu zajęć, proszę kontaktować się z p. Elżbietą Skrzymowską,
która prowadzi wszystkie zajęcia. Kontaktować można się pod numerem telefonu 32-415-44-05 od
poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy)
w godzinach 7:00 – 15:00 lub za pomocą adresu mailowego: arboretum.raciborz@interia.pl
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

