SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI PRZYRODNICZO – LEŚNEJ
WE WSPÓŁPRACY Z NADLEŚNICTWEM SŁAWA ŚLĄSKA
ROK SZKOLNY 2016/2017
Sprawozdanie zawiera wszystkie ogólne działania podjęte przez Zespół Szkół w Lubięcinie w celu realizacji edukacji
przyrodniczo – leśnej we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska.
Dodatkowo zawiera informacje dotyczące realizacji zajęć w grupach uczniów klas I - III oraz klas IV – VI należących
do Koła Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu utworzonego w szkole w bieżącym roku szkolnym.

.
Uchwała 11/2017 z dnia 04.01.2017
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu przyjmuje w poczet członków TPL następujące osoby: Alina Dżugała,
Dorota Owczarz, Anna Myślińska, Lucyna Abramów oraz 61 osób małoletnich wymienionych w Zbiorowej Deklaracji
Członkowskiej Koła Szkolnego TPL przy Zespole Szkół w Lubięcinie.
Uchwała 12/2017 z dnia 04.01.2017
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu powołuje Koło Szkolne Towarzystwa Przyjaciół Lasu przy Zespole Szkół w
Lubięcinie i życzy członkom Koła wielu sukcesów w działalności na rzecz szerzenia i pogłębiania wiedzy przyrodniczoleśnej.
Realizacja edukacji przyrodniczo - leśnej rozpoczęła się od nawiązania współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska.
Na wrześniowej Radzie Pedagogicznej został przedstawiony program i harmonogram działań z edukacji przyrodniczo 1

leśnej w szkole uzgodniony z Zastępcą Nadleśniczego oraz przy współpracy z koordynatorem od spraw edukacyjnych i
komunikacji społecznej Nadleśnictwa.

Przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia Koła Szkolnego TPL, zajęcia terenowe prowadzone przez pracowników
Nadleśnictwa oraz akcje dotyczące ochrony środowiska. Szkoła nawiązała współpracę w ramach realizacji treści edukacji
przyrodniczo - leśnej z lokalnymi organizacjami pracującymi na rzecz ochrony środowiska, Stowarzyszeniem Wspierania
Letniska Jodłów.
W miesiącu maju zostały przesłane do Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu dokumenty dotyczące
edukacji przyrodniczo - leśnej oraz współpracy naszej szkoły z Nadleśnictwem Sława Śląska.





program edukacji przyrodniczo - leśnej we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska autorstwa Aliny Dżugała,
program zajęć Koła Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu w klasach IV - VI autorstwa Aliny Dżugała,
program zajęć szkolnego Koła Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu w klasach I - III autorstwa Lucyny Abramów,
sprawozdanie z realizacji programów edukacji przyrodniczo - leśnej w szkole oraz współpracy z Nadleśnictwem
Sława Śląska zredagowany przez Alinę Dżugała z uwzględnieniem sprawozdania z realizacji zadań grupy młodszej
przygotowanego przez panią Lucynę Abramów i panią Annę Myślińską.
Szkoła otrzymała pozytywną opinię dotyczącą działań Koła Szkolnego TPL oraz możliwość umieszczenia
wypracowanych materiałów na stronie TPL. Dostaliśmy propozycję skorzystania z bezpłatnych materiałów do
wykorzystania podczas zajęć Koła Szkolnego TPL w grupie uczniów młodszej i starszej.
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Szczegółowe działania podjęte w bieżącym roku szkolnym.
Miesiąc

Termin

Wrzesień

08.09.2016 r.

Zaplanowane zajęcia
 Kontakt z Nadleśnictwem, propozycje działań edukacyjnych.
Projekt współpracy.

16.092016 r.
 Udział uczniów w akcji Sprzątanie Świata 2016 – „Czysty las”
w okolicach Lubięcina.

Klasa
Klasa VI
Klasy IA i IB
gimnazjum
Szkolne Koło TPL

 Warsztatowe zajęcia " Powitanie jesieni"– spacery do lasu,
gry i zabawy edukacyjne o tematyce leśnej.

Październik

21.10.2016 r.

 Kontakt z Nadleśnictwem, omówienie programu współpracy
szkoły z Nadleśnictwem. Wskazówki do pracy, omówienie
terminów realizacji programu.

-

 Kontakt z Nadleśnictwem, omówienie propozycji pomocy
dydaktycznych sprawdzonych na zajęciach z edukacji leśnej.
 Warsztatowe zajęcia " Jak zachować się w lesie"– spacery do
lasu, zielniki, gry i zabawy edukacyjne o tematyce leśnej.

Listopad

4.11.2016 r.

 Ścieżka edukacyjna wokół polany Świętobór
Tematyka: zapoznanie z budową lasu, etapy rozwoju lasu, walory
roślinności leśnej, rośliny zarodnikowe i nasienne –
rozpoznawanie gatunków. Wieża Joanna i ognisko na polanie.

Szkolne Koło TPL

Klasy II i III
gimnazjum
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Zajęcia prowadzone przez p. Hannę Ławrowską.

18.11.2016 r.

 Zajęcia w Multimedialnym Punkcie Edukacyjnym „Z naturą
za Pan Brat”
- zajęcia na rozpoczęcia „przygody z lasem” dla członków
Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Szkolnego Koło TPL
– grupa I - III

 Warsztatowe zajęcia " Dzień dobry drzewa"– spacery do lasu,
zielniki, wystawy prac, gry i zabawy edukacyjne o tematyce
leśnej.

Szkolnego Koło TPL

 Spotkanie z przedstawicielami EKO - PRZYSZŁOŚĆ
Tematyka: segregacja odpadów, minimalizowanie ilości śmieci,
zagrożenia wynikające z wyrzucania śmieci do lasu, ochrona
środowiska.

Grudzień

01.12.2016 r.

 Prelekcje prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa w
szkole.
Tematyka: walory lasu w czterech porach roku, zasady
zachowania się w lesie, zagrożenia, z którymi możemy spotkać
się podczas spacerów do lasu.
 Warsztatowe zajęcia " Las zimą"– spacery do lasu,
zorganizowanie stołówki dla zwierząt, wystawy prac, gry i
zabawy edukacyjne o tematyce leśnej.

Klasy I - III

Dla dwóch grup
(osobno):
Klasy I - III SP
Klasy IV – VI
Szkolnego Koło TPL

 Zakupienie pomocy dydaktycznych do realizacji edukacji
przyrodniczo – leśnej oraz wzbogacających pracownię
biologiczną ze środków przekazanych szkole przez
Nadleśnictwo Sława Śląska w kwocie 2 000 zł.
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Styczeń

04.01.2017

13.01.2016 r.

Luty

Od 17.02.2016 r.

 Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Warszawie powołał
Koło Szkolne Towarzystwa Przyjaciół Lasu przy Zespole Szkół w
Lubięcinie.

 Zajęcia w Multimedialnym Punkcie Edukacyjnym „Z naturą za
Pan Brat”. Zajęcia dla członków szkolnego Towarzystwa Przyjaciół
Lasu.

 Warsztatowe zajęcia " Zima wokół nas"– spacery do lasu,
ubieranie choinki dla zwierząt, zabawy edukacyjne o tematyce
leśnej.
 Wystawa „las pędzlem malowany” oraz prezentacja zielników
drzew liściastych okolic Lubięcina na korytarzu szkolnym.

Szkolne Koło TPL
Klasy IV – VI
Szkolne Koło TPL

Szkolne Koło TPL

 Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z
realizacji programu edukacji przyrodniczo - leśnych w szkole –
Rada Pedagogiczna Podsumowująca I semestr roku szkolnego
2016/2017.

22.02.2016

Marzec

22.03.2017 r.

 Zaplanowanie kontaktów z Nadleśnictwem Sława Śląska oraz
Kołem Łowieckim Wrzos na II semestr.
 Warsztatowe zajęcia " Czyje tropy widzimy na śniegu?"–
zabawy edukacyjne o tematyce leśnej.

Szkolne Koło TPL –IV
– VI

 Udział w akcji "Ratujmy kasztanowce" w Gaju Wanda na
terenie Puszczy Tarnowskiej. Ognisko z kiełbaskami.
Pogadanki na temat ochrony lasu.

Klasy I A i I B
Gimnazjum
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Kwiecień

Maj

05.04.2017 r

09.05.2017 r. godz.
9.00

10.05.2017 r

11.05.2017 r.

16.05.2017

 Udział w akcji "Ratujmy kasztanowce" w Gaju Wanda na
terenie Puszczy Tarnowskiej. Ognisko z kiełbaskami.
Pogadanki na temat ochrony lasu.

Klasa II Gimnazjum

 Warsztatowe zajęcia " Powitanie wiosny"– spacery do lasu,
wystawy prac o drzewach, ognisko, gry i zabawy edukacyjne o
tematyce leśnej.

Szkolne Koło TPL

 Wycieczka do muzeum w Nowej Soli.
Tematyka: zwierzęta naszych lasów i łąk.

Szkolne Koło TPL
Klasy I - III

 Edukacja leśna, czyli przedstawienie walorów pracy leśnika –
spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa w auli szkolnej.

Klas VI SP
III Gimnazjum.

 Zajęcia na polanie rekreacyjnej „Świętobór”, wejście na wieżę
widokową Joanna. Ognisko.
Klasy II SP
Tematyka: Zmiany w przyrodzie jakie zachodzą wiosną- obserwacja
drzew, słuchanie odgłosów ptaków,budki lęgowe, rośliny, ptaki,
zwierzęta chronione, szkodniki lasów, szkółka leśna, ciekawostki na temat
życia, zachowań ptaków i zwierząt.
 Zajęcia na polanie rekreacyjnej „Świętobór”, wejście na wieżę
widokową Joanna. Ognisko *.
Klasy I i III SP
Tematyka: Zmiany w przyrodzie jakie zachodzą wiosną- obserwacja
drzew, słuchanie odgłosów ptaków, budki lęgowe, rośliny, ptaki,
zwierzęta chronione, szkodniki lasów, szkółka leśna, ciekawostki na temat
życia, zachowań ptaków i zwierząt.
 Zajęcia terenowe i czynny wypoczynek na polanie rekreacyjnej
Świętobór. Oglądanie krajobrazów z wieży widokowej „Joanna”.
Spacer do rezerwatu Jeziora Święte. Ognisko.

IVA i IV B SP
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Tematyka: Poznanie budowy lasu, gatunków roślin w nim rosnących,
gatunków zwierząt, które można w nim spotkać, ciekawostki o
ochronie przyrody w lesie. Rozpoznawanie gatunków drzew
liściastych i iglastych.

23.05.2017 r.

25.05.2017 r.

 Ścieżka przyrodniczo – leśna „Wzgórza Pszczółkowskie”
Aktywna nauka i wypoczynek. Ognisko *.
Tematyka: Poznanie walorów krajobrazu i różnorodności
ekosystemów leśnych tam występujących, poznanie sposobów
ochrony gatunków i siedlisk. Żywy kontakt z przyrodą, zachęcenie do
czynnego wypoczynku.
 Zajęcia terenowe i czynny wypoczynek na polanie rekreacyjnej
Świętobór. Oglądanie krajobrazów z wieży widokowej „Joanna”.
Spacer do rezerwatu Jeziora Święte. Ognisko .
Tematyka: Poznanie budowy i funkcji lasu, gatunków roślin w nim
rosnących, fazy wzrostu drzew, ciekawostki o ochronie przyrody w
lesie. Rozpoznawanie gatunków drzew liściastych i iglastych.

Klas II i III
Gimnazjum.

Klasa V
+ członkowie
szkolnego koła TPL z
klasy VI

 Warsztatowe zajęcia " Skutki wypalania traw dla roślin i
zwierząt"– spacery do lasu, prezentacja o szkodnikach
lasu,wystawy prac plastycznych, gry i zabawy edukacyjne o
tematyce leśnej.

Szkolne Koło TPL

 Udział w konkursie plastycznym na plakat lub logotyp pt.:
„Las dobre sąsiedztwo - LEŚNY DOGTREKKING”.

Klasy IV - VI SP
+ chętni gimnazjaliści

przeprowadzonym przez Nadleśnictwo Sława Śląska.
 Sprawozdanie z działań Koła Szkolnego TPL w Lubięcinie do
Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Warszawie I semestr. Zapoznanie z programami edukacji przyrodniczo
7

leśnej.

Czerwiec

13.06.2017 r.

 Ścieżka edukacyjna "Lekcja Biologii inaczej". Aktywna
nauka i wypoczynek. Ognisko .
Tematyka: Poznanie krajobrazu polodowcowego i różnorodności
ekosystemów leśnych tam występujących, poznanie sposobów
ochrony gatunków i siedlisk. Żywy kontakt z przyrodą, zachęcenie do
czynnego wypoczynku.

Klasy VI + członkowie
Koła Szkolnego TPL z
klasy V

 Warsztatowe zajęcia " Chronimy lasy naszej okolicy"–
spacery do lasu, ognisko pożegnalne, gry i zabawy edukacyjne o
tematyce leśnej.

Szkolne Koło TPL

 Sprawozdanie z działań Koła Szkolnego TPL w Lubięcinie
przesłane do Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół
Lasu w Warszawie
 Sprawozdanie z realizacji edukacji przyrodniczo - leśnej
przesłane do Nadleśnictwa Sława Śląska.
 Sprawozdanie z realizacji edukacji przyrodniczo - leśnej i
współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska Radzie
Pedagogicznej. Zapoznanie z programem na rok szkolny
2016/2017.

Koordynator do spraw
edukacji przyrodniczo - leśnej
w szkole
Alina Dżugała
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