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W wrześniu 2008 roku rozpoczęto realizację trzyletniego projektu 
edukacyjno-wychowawczego pod hasłem „Spotkanie z lasem”. 

 
Projekt  dofinansowany przez  

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

 
 

 
Realizatorami projektu byli uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej,  

a autorem i koordynatorem Grzegorz Feder 
 

 
 
 
Cele projektu:  
 

1. Budzenie świadomości ekologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień dotyczących systemów leśnych. 

2. Uświadomienie współzaleŜności między człowiekiem, a przyrodą. 
3. Uświadomienie znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i 
Ŝycia człowieka. 

4. Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem ekosystemów leśnych 
oraz organizmami leśnymi. 

5. Uświadomienie konieczności przestrzegania norm tj. nakazów i 
zakazów obowiązujących w lesie. 

6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku leśnika. 
7. Nawiązanie współpracy z Lasami Państwowymi oraz Klubem 

„Gaja” 
8. Wzmacnianie w wychowankach przekonania, Ŝe sami mają wpływ 

na ochronę przyrody. 
 



 
 
 
W ramach realizacji poszczególnych zadań projektu przeprowadzono w 
formie warsztatów lekcje wychowawcze o następującej tematyce: 
 

• Rola lasu 
• Jakie drzewa i krzewy tworzą las? 
• Jak moŜemy chronić las? 

 
 

 
 
 



 
 
 
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela poprzez własną aktywność uczyli 
się rozpoznawać i prawidłowo nazywać najbardziej popularne gatunki 
drzew iglastych i liściastych. Okazało się, Ŝe zadanie to tylko z pozoru 
wydawało się bardzo łatwe. Poznawali równieŜ wiele gatunków zwierząt 
zamieszkujących lasy w Polsce. 
 

 
 
 
W ramach realizowanego projektu zorganizowane zostały równieŜ 
zajęcia terenowe. Pierwsze z nich odbyły się w nadleśnictwie 
Łopuchówko, a głównym ich celem było pozyskanie sadzonek drzew. 



Uczniowie wraz z koordynatorem projektu włączyli się bowiem do 
ogólnopolskiej akcji „Święto Drzewa” prowadzonej od kilku lat przez 
KLUB GAJA. 
 

 
 
Uczniowie w okolicach Dziewiczej Góry zapoznali się z leśną ścieŜką 
dydaktyczną, która uświadamiała im wielkie  znaczenie lasu dla 
człowieka. Ponadto mieli okazję zobaczyć wiele gatunkach drzew i 
innych roślin leśnych.  
 

 
 
Leśnicy przygotowali równieŜ dla uczestników zajęć terenowych 
niespodziankę, jaką było wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku. 



Przekazane sadzonki drzew iglastych posadzone zostały na terenach 
zielonych przy ulicy Gdańskiej.  
 

 
 
Uczniowie poznali w praktyce prawidłowy sposób sadzenia drzew, a 
przede wszystkim przekonali się o moŜliwości osobistego 
zaangaŜowania się na rzecz ochrony przyrody. 
 

 
 
Uczniowie będą mieli moŜliwość bezpośredniej obserwacji wzrostu 
posadzonych drzewek. 



 
 
Ostatnie zajęcia terenowe w tym roku szkolnym odbyły się w lasach w 
Antoninku. Uczniowie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę, aby w 
bezpośrednim kontakcie z naturą utrwalać i poszerzać treści 
przyrodnicze związane z realizowanym projektem „Spotkanie z lasem”.  
 

 
 
Uczniowie rozpoznawali gatunki drzew lasotwórczych, omawiali warstwy 
lasu, a takŜe mieli okazję po raz kolejny uświadomić sobie konieczność 
przestrzegania norm tj. nakazów i zakazów obowiązujących w lesie. 
W kolejnych dwóch latach kontynuowane będą zajęcia w ramach 
projektu, aby zachęcać uczniów do poznawania ekosystemów leśnych i 
co najwaŜniejsze kształtować postawy poszanowania przyrody. 
 


