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SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

PRZEPROWADZONYCH W CENTRUM PACHNICY DĘBOWEJ 

 
Dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z Oddziałami 

Zamiejscowymi w Niemczynie w dniach : 

 

12 KWIETNIA 2012 R. (czwartek)  

10.00 – 12.00  5-6 latki Damasławek (23 dzieci) wraz z opiekunami 

12.00 – 14.00     4 latki Damasławek (22 dzieci) wraz z opiekunami 

 

13 KWIETNIA 2012 R. (piątek)  

10.00 – 12.00  5-6 latki Damasławek (18 dzieci) wraz z opiekunami 

12.00 – 14.00  4-5 latki Damasławek (23 dzieci) wraz z opiekunami 

 

16 KWIETNIA 2012 R. (poniedziałek)  

10.00 – 12.00  5-6 latki Damasławek (23 dzieci) wraz z opiekunami 

12.00 – 14.00  5 latki  Niemczyn (17 dzieci) wraz z opiekunami 

 

17 KWIETNIA 2012 R. (wtorek)  

10.00 – 12.00  3-4 latki Niemczyn (25 dzieci) wraz z opiekunami 

12.00 – 14.00  5-6 latki Niemczyn (20 dzieci) wraz z opiekunami 

 
brały udział w zajęciach  edukacyjnych w „Łysym  Młynie”, realizowanych w ramach Projektu  

pn. „ĆWICZENIA WYOBRAŹNI – rozwój przedszkoli na terenie gminy Damasławek”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Program zajęć każdej z grup wyglądał następująco: 

 

Część 1 - zwiedzanie z przewodnikiem: 

- odrestaurowanego drewnianego młyna wodnego sięgającego historią do XV-wieku 

- wystawy autorskiej fotografii przyrodniczej pt: "Owady saproksyliczne Polski w obiektywie Krzysztofa   

  Sztaby"  oraz innych wystaw czasowych 

- ekspozycji poświęconej roli martwego drewna w lesie 

- Centrum Ochrony Pachnicy dębowej zlokalizowanej w budynku „Łysy Młyn” oraz strony  

  internetowej  www.pachnica.pl, poświęconej pachnicy dębowej – owadowi z rodziny żukowatych    

  związanego z próchnowiskami w dziuplach wiekowych drzew. 

 Ponadto w programie zajęcia z wykorzystaniem: 

- kolekcji filmów przyrodniczo-naukowych, dla przedszkolaków (filmy o lesie dla najmłodszych (Bajki      

  Leśna wycieczka, Dzik Ryjo, wycieczka do lasu) 

- sprzętu znajdującego się w dyspozycji Leśnego laboratorium: 17 stanowisk mikroskopowych wraz z  

  projektorem i preparatami, tlenomierzem, ph -metrem, decybelomierzem, wiatromierzem itd. 

- układanie puzzli i kostek edukacyjnych o tematyce leśnej, gry i zabawy edukacyjne. 

 

Część 2 - przejście ścieżką edukacyjną wokół położonego przy młynie stawu, na której umieszczone 

są plansze poświęcone tematyce związanej z wodą. Obserwacja świata owadów przy pomocy 

sprzętu entomologicznego znajdującego się w dyspozycji "Łysego Młyna". 

http://www.pachnica.pl/
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Wnioski z przeprowadzonych zajęć: 

 

Dużą wartością była organizacja zajęć, w których brały udział dzieci z podziałem na grupy 

wiekowe licząc maksymalnie do 25 osób, a także profesjonalizm przygotowania ich przebiegu  

przez osoby z Nadleśnictwa Łopuchowo.  

 

W opiniach wszystkich opiekunów 8 grup ciekawym pomysłem było poprowadzenie zajęć przy 

użyciu różnych technik pracy dla każdej grupy m.in. przy wykorzystaniu masy solnej, octu i żelazka 

co zwiększało ich wartość edukacyjno-poznawczą. Należy podkreślić iż żadne dziecko nie opuściło 

Łysego Młynu bez własnoręcznie zrobionego prezentu. 

 

W leśnym laboratorium za pomocą mikroskopów dzieci podziwiały różne owady, których znaczenia 

na co dzień nie doceniały, a poprzez oglądanie bajki/filmu przyrodniczego czy też wystawy pt. 

„Owady saproksyliczne Polski w obiektywie Krzysztofa Sztaby” lepiej poznały otaczający nas 

ekosystem. 

 

Dzieci miały też możliwość  zobaczyć z bliska otaczający nas świat. Na ścieżce edukacyjnej dzięki 

użyciu profesjonalnego sprzętu i pod czujnym okiem Pani przewodnik, jak mali detektywi śledzili 

każdy ruch m.in. pająków czy żab. 

 

Duże podziękowania kierowane są pod adresem Pani przewodnik i jednocześnie leśnika Karoliny 

Prange, która z wielką serdecznością w bardzo przystępny i obrazowy sposób przedstawiła historię 

drewnianego młynu wodnego sięgającego czasów z XV wieku, a także wprowadziła wszystkich 

uczestników wycieczki w magiczny świat lasu i jego mieszkańców.  

 

Po przyjeździe do przedszkola, dzieci z wielkim przejęciem opowiadały cały przebieg wycieczki 

swoim rodzicom, chwaląc się przywiezionymi prezentami.  

 

Była to naprawdę bardzo ciekawa lekcja przyrody. 

Polecamy wszystkim – tam warto pojechać. 

 

Uczestnicy wycieczki  

z Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Niemczynie 

 

 

 


