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WSTĘP 
 

          Jedną z  najważniejszych zasad w nauczaniu przyrody jest jak najszersze 
stosowanie metod obserwacyjnych i doświadczeń, gdyż dziecko wówczas najlepiej  
przyswaja i rozumie nowe treści. Poznaje je w sposób twórczy, aktywny i angażuje 
w ten proces różne zmysły.  

Taką możliwość stwarzają zajęcia oparte na różnego typu obserwacjach (np. 
terenowych, mikroskopowych), zajęcia podczas których uczeń samodzielnie 
wykonuje proste doświadczenia, określa ich wyniki i formułuje wnioski, 
uczestniczy w wycieczkach poznając w ten sposób bliższe i dalsze środowisko 
naturalne i ich mieszkańców. 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się tematyką przyrodniczą, udział w 
interaktywnych wycieczkach krajoznawczych, jak również samodzielne 
wykonywanie doświadczeń dają większą szansę zainteresowania uczniów 
tematyką i problemami związanymi ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną. 

W listopadzie 2014 roku uczestniczyłam w warsztatach dla nauczycieli 
„Kopernik w terenie”, były to warsztaty z zakresu aktywnych metod pracy 
nauczyciela z uczniem w oparciu o metodę IBSE. Warsztaty te zainspirowały mnie 
do działań mających na celu przekazanie uczniom czegoś więcej  niż tylko wiedzy 
zawartej w podstawie programowej do nauki przyrody w szkole podstawowej. 
Dlatego proponuję uczniom w ramach Klubu Młodego Odkrywcy-Przyrodnika 
SALAMANDRA zajęcia o charakterze poznawczym, badawczym, labor atoryjnym, 
dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca. W ten sposób chciałabym 
przybliżyć dzieciom metody badawcze, zapoznać je „od kuchni” z podstawami 
biologii, geografii, fizyki, chemii, a także stosując aktywne metody pracy z 
uczniami, oparte o metodę IBSE, wyposażyć w umiejętności, które pozwolą im bez 
większych obaw wziąć aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w 
gimnazjum. 

Dzięki warsztatom zorganizowanym przez Centrum Nauki Kopernik  
w Warszawie uzyskałam wiele cennych informacji jak również mogłam rozpocząć 
współpracę z innymi szkołami i m.in. bezpośrednio z Centrum Nauki Kopernik. 
Dzięki rozpoczętej współpracy uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Rdziostowie mogli wziąć udział w Interaktywnej Wystawie EKSPERYMENTUJ  
oraz UMYSŁ PRZY-ŁAPANY, które przyjechały z Centrum Nauki Kopernik z 
Warszawy i gościły w Zespole Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu oraz w 
Zespole Szkół w Chełmcu.  

 Dodatkowo przy współpracy z Wojskowym Kołem Łowieckim „Jeleń”  
z Krynicy, z którym Szkoła Podstawowa w Rdziostowie jakiś czas temu rozpoczęła 
współpracę, zorganizowaliśmy wyjście uczniów klas IV-VI do lasu na tropienia 
śladów zwierząt na śniegu jak również współorganizowaliśmy Rajd Szkolny. 

 

 



Projekt edukacji przyrodniczej pt. „Klub Młodego Odkrywcy – 
Przyrodnika SALAMANDRA” 
 

I. Organizatorzy i adresaci projektu: 
Organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Rdziostowie. 
Koordynatorem działań jest Marta Potoczek. 
Projekt adresowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej  
w Rdziostowie. 
 

II. Cele projektu: 
1. rozwijanie zainteresowań i wiedzy uczniów z zakresu nauk 

przyrodniczych, takich jak: biologia, geografia, fizyka, chemia; 
2. rozwijanie umiejętności uczniów opartych na dociekaniu i 

doświadczaniu m.in.: 
- prowadzenie obserwacji i jej dokumentowanie, 
- planowanie i organizowanie własnej nauki, 
- współdziałanie w zespole, skuteczna komunikacja, 
- posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym i korzystanie z 
przyrządów pomiarowych w sposób prawidłowy, i bezpieczny, 
- interpretowanie wyników doświadczeń, formułowanie spostrzeżeń i 
wniosków; 

3. kształtowanie postaw samodzielnego wykonywania eksperymentów 
naukowych i samodzielne obserwowanie zjawisk zachodzących w 
przyrodzie; 

4. uczenie przełamywania pewnych zahamowań (tremy, wstydu, lęku) 
np. poprzez prezentacje wyników własnej pracy bądź pracy grupy; 

5. rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia 
sukcesu; 

III. Czas trwania: 
Wrzesień 2015 – Czerwiec 2018 

 
IV. Ogólne działania szkoły w ramach projektu: 

 
1. Współpraca z Wojskowym Kołem Łowieckim „Jeleń” z Krynicy 

- wycieczki interaktywne do lasu – szukanie śladów bytowania 
zwierząt w lesie; 
- wycieczki w poszukiwaniu herpetofauny występującej w pobliżu 
miejsca zamieszkania uczniów; 

 



2. Współpraca z Nadleśnictwem Stary Sącz; 
3. Współpraca z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 

- spotkania z ciekawymi ludźmi – prelekcje zoologów, herpetologów, 
malakologów, lepidopterologów oraz ornitologów (pracowników z 
Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie;  

4. Współpraca z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
- kontynuacja prowadzenia profilu Klubu zarejestrowanego w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie i kontynuacja współpracy z Centrum; 

5. Prenumerata czasopism przyrodniczych m.in. „Łowiec Polski”; 
6. Spotkania z uczniami mające na celu przeprowadzanie prostych 

eksperymentów naukowych (fizyka, chemia) w oparciu o metodę 
IBSE; 

7. Przeprowadzenie konkursów przyrodniczych; 
8. Rozstrzygnięcie we wrześniu 2015 Konkursu na Zielnik w ramach 

projektu pt. „Odejść na zawsze, by stale być blisko…”; 
 
V. Sposób realizacji projektu 
Projekt będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych - Klub 

Młodego Odkrywcy- Przyrodnika SALAMANDRA, w wymiarze czterech 
godzin w miesiącu, zblokowanych w jednym dniu. 

Jest on adresowany do uczniów klas IV - VI zainteresowanych 
przyrodą (niekoniecznie bardzo zdolnych). Zajęcia Klubu będą odbywały 
się od września 2015r. i będą trwały do czerwca 2018r. 

 
VI. Spodziewane efekty – przewidywane osiągnięcia -  
uczeń: 

1. rozwinie zdolności oraz umiejętności twórczego myślenia, 
2. pogłębi, utrwali i rozszerzy wiadomości oraz umiejętności zdobyte 

podczas zajęć Klubu;  
3. rozwinie zainteresowania, wypracuje pozytywny stosunek do nauki 

przedmiotów ścisłych, z którymi uczeń zetknie się w przyszłości, 
4. w sposób konsekwentny i dociekliwy będzie poszukiwał rozwiązań 

sytuacji problemowych, będzie wykazywał się inicjatywą i 
samodzielnością, 

5. umiejętnie pokona tremę, lęk i nieśmiałość. 
 

 

 

 

 



VII. Szczegółowy harmonogram działań: 
 
 

Rok szkolny 2015/2016 
 
Działanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni 
Współpraca z 
Centrum Nauki 
Kopernik w 
Warszawie 
 

Kontynuacja 
współpracy z 
Centrum Nauki 
Kopernik w 
Warszawie 

Wrzesień 2015  
– Czerwiec 2016 

Marta Potoczek - 
koordynator 

Udział w 
konkursie na 
Zielnik w ramach 
projektu pt. 
„Odejść na 
zawsze, by stale 
być blisko…” 

Rozstrzygnięcie 
konkursu, ocena 
prac 

Wrzesień 2015 Marta Potoczek – 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Przeprowadzanie 
prostych 
eksperymentów 
naukowych 
(fizyka, chemia) 
w oparciu o 
metodę IBSE 

Wrzesień 2015; 
Listopad 2015; 
Styczeń 2016; 
 

Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka na 
Zamczysko 
(Marcinkowice; 
Obszar Natura 
2000) 

Październik 2015 Marta Potoczek - 
koordynator 

Współpraca z 
Instytutem 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie 
 

Spotkanie z 
ciekawymi 
ludźmi – 
prelekcja zoologa 
(pracownika z 
Instytutu 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie)  
 
 
 

Grudzień 2015 Marta Potoczek - 
koordynator 



Współpraca z 
Wojskowym 
Kołem 
Łowieckim 
„Jeleń” z Krynicy 
 

Wycieczka 
interaktywna do 
lasu – szukanie 
śladów bytowania 
zwierząt w lesie- 
tropienie 

Luty 2016 Marta Potoczek, 
Wojskowe Koło 
Łowieckie „Jeleń” 

Współpraca z 
Instytutem 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie 
 

Spotkanie z 
ciekawymi 
ludźmi – 
prelekcja 
herpetologa 
(pracownika z 
Instytutu 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie)  

Marzec 2016 Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka w 
poszukiwaniu 
herpetofauny 
występującej w 
pobliżu miejsca 
zamieszkania 
uczniów 

Kwiecień 2016 Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka do 
Rytra – ruiny 
Zamku 

Maj 2016 Marta Potoczek - 
koordynator 

Współpraca z 
Nadleśnictwem 
Stary Sącz  

Zorganizowanie 
wyjścia do lasu – 
ścieżka 
przyrodniczo – 
leśna Rdziostów  

Czerwiec 2016 Marta Potoczek – 
koordynator 
Nadleśnictwo 
Stary Sącz  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Rok szkolny 2016/2017 
 
Działanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni 
Współpraca z 
Centrum Nauki 
Kopernik w 
Warszawie 
 

Kontynuacja 
współpracy z 
Centrum Nauki 
Kopernik w 
Warszawie 

Wrzesień 2016  
– Czerwiec 2017 

Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Przeprowadzanie 
prostych 
eksperymentów 
naukowych 
(fizyka, chemia) 
w oparciu o 
metodę IBSE 

Wrzesień 2016; 
Listopad 2016; 
Styczeń 2017; 
 

Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka na 
Niemcową 
(Pasmo 
Radziejowej, 
Piwniczna) 

Październik 2016 Marta Potoczek - 
koordynator 

Współpraca z 
Instytutem 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie 
 

Spotkanie z 
ciekawymi 
ludźmi – 
prelekcja 
malakologa 
(pracownika z 
Instytutu 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie)  

Grudzień 2016 Marta Potoczek - 
koordynator 

Współpraca z 
Wojskowym 
Kołem 
Łowieckim 
„Jeleń” z Krynicy 
 

Wycieczka 
interaktywna do 
lasu – szukanie 
śladów bytowania 
zwierząt w lesie- 
tropienie 
 
 
 
 
 
 

Luty 2017 Marta Potoczek, 
Wojskowe Koło 
Łowieckie „Jeleń” 



Współpraca z 
Instytutem 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie 
 

Spotkanie z 
ciekawymi 
ludźmi – 
prelekcja 
lepidopterologa 
(pracownika z 
Instytutu 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie)  

Marzec 2017 Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka w 
poszukiwaniu 
herpetofauny 
występującej w 
pobliżu miejsca 
zamieszkania 
uczniów 

Kwiecień 2017 Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka do 
Krynicy – Góra 
Parkowa 

Maj 2017 Marta Potoczek - 
koordynator 

Współpraca z 
Nadleśnictwem 
Stary Sącz  

Zorganizowanie 
wyjścia do lasu – 
ścieżka 
przyrodniczo – 
leśna Rdziostów  

Czerwiec 2017 Marta Potoczek – 
koordynator 
Nadleśnictwo 
Stary Sącz  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Rok szkolny 2017/2018 
 
Działanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni 
Współpraca z 
Centrum Nauki 
Kopernik w 
Warszawie 
 

Kontynuacja 
współpracy z 
Centrum Nauki 
Kopernik w 
Warszawie 

Wrzesień 2017  
– Czerwiec 2018 

Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Przeprowadzanie 
prostych 
eksperymentów 
naukowych 
(fizyka, chemia) 
w oparciu o 
metodę IBSE 

Wrzesień 2017; 
Listopad 2017; 
Styczeń 2018; 
 

Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka na 
Wierchomlę 
(Muszyna) 

Październik 2017 Marta Potoczek - 
koordynator 

Współpraca z 
Instytutem 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie 
 

Spotkanie z 
ciekawymi 
ludźmi – 
prelekcja 
ornitologa 
(pracownika z 
Instytutu 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie)  

Grudzień 2017 Marta Potoczek - 
koordynator 

Współpraca z 
Wojskowym 
Kołem 
Łowieckim 
„Jeleń” z Krynicy 
 

Wycieczka 
interaktywna do 
lasu – szukanie 
śladów bytowania 
zwierząt w lesie- 
tropienie 

Luty 2018 Marta Potoczek, 
Wojskowe Koło 
Łowieckie „Jeleń” 

Współpraca z 
Instytutem 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie 
 

Spotkanie z 
ciekawymi 
ludźmi – 
prelekcja 
lepidopterologa/z
oologa 

Marzec 2018 Marta Potoczek - 
koordynator 



(pracownika z 
Instytutu 
Ochrony 
Przyrody PAN w 
Krakowie)  

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka w 
poszukiwaniu 
herpetofauny 
występującej w 
pobliżu miejsca 
zamieszkania 
uczniów 

Kwiecień 2018 Marta Potoczek - 
koordynator 

Spotkania Koła 
Młodego 
Odkrywcy – 
Przyrodnika 
SALAMANDRA 

Wycieczka do 
Zakopanego – 
Rusinowa Polana 

Maj 2018 Marta Potoczek - 
koordynator 

Współpraca z 
Nadleśnictwem 
Stary Sącz  

Zorganizowanie 
wyjścia do lasu – 
ścieżka 
przyrodniczo – 
leśna Rdziostów  

Czerwiec 2018 Marta Potoczek – 
koordynator 
Nadleśnictwo 
Stary Sącz  

 
 

 
 
 

Opracowanie: 
mgr Marta Potoczek 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


