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PPPrrrzzzeeedddmmmiiioootttyyy   ppprrrzzzyyyrrrooodddnnniiiccczzzeee      
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

TYTUŁ: Uczniowskie laboratorium, czyli doświadczenia  
przyrodniczo – ekologiczne w szkole podstawowej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Poznanie potencjału dydaktycznego produktów i przedmiotów łatwo do-
stępnych w domu i w szkole 

 Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym oraz sposoby ich obserwacji 

 Przykłady doświadczeń prezentujących wpływ człowieka na powietrze, glebę, 
wodę  

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele przyrody i biologii 

TYTUŁ: Jak żyć zdrowo? – kształtowanie postaw prozdrowotnych  
u dzieci i młodzieży 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Znaczenie prawidłowego odżywiania w rozwoju dzieci i młodzieży. Przykłady 
produktów potrzebnych i niepożądanych w ich diecie  

  Prezentacja ciekawych metod, sposobów i pomocy dydaktycznych umożli-
wiających realizację treści z zakresu budowy i roli układów człowieka oraz  
edukacji zdrowotnej  

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

TYTUŁ: Zajęcia terenowe inaczej – propozycje rozwiązań metodycznych 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Poznanie możliwości  wykorzystania najbliższego otoczenia szkoły do realiza-
cji zajęć terenowych  w kontekście nowej podstawy programowej  

 Prezentacja ciekawych  rozwiązań metodycznych, przykłady działań eduka-
cyjnych i pomocy wspierających realizację zajęć  w środowisku naturalnym 

 
Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 



 2 

 
 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

TYTUŁ: Jak odkryć badacza w każdym uczniu? 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Metody i sposoby pracy, które wyzwalają  ciekawość i samodzielność w po-
szukiwaniu wiedzy, rozwijają umiejętność  myślenia przyczynowo –
skutkowego 

 Organizacja i realizacja zajęć metodą badawczą w pracowni szkolnej 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Anna Guć 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Seminarium wyjazdowe 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele  

TYTUŁ: Edukacja przyrodnicza podczas wycieczek i zajęć terenowych  
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych parków krajobrazowych 
naszego regionu (prezentacja możliwości dydaktycznych Załęczańskiego PK  
i PK Międzyrzecza Warty i Widawki z udziałem pracowników  ZPKWŁ) 

 Poznanie flory i fauny oraz roli Zbiornika Jeziorsko  (prezentacja możliwości 

dydaktycznych zbiornika i rozlewiska Warty z udziałem ornitologa ) 

 Na zgłoszeniu proszę podać tytuł formy i koniecznie nazwę wybranego wy-
jazdu: Załęcze lub Jeziorsko 

 
Liczba godzin: 6  (bez podróży)  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt: 30 PLN  (bez kosz-
tów przejazdu) 

 Realizacja: Załęczański PK /zbiornik Jeziorsko 

 


