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Zajęcia prowadzimy: 

• W terenie, w ramach wyznaczonej ścieŜki dydaktycznej  

w okolicach rezerwatów Łyczyńskie Olszyny i Łegi Oborskie 

(gmina Konstancin – Jeziorna) 

• Jako wykłady przyrodniczo – ekologiczne  

na terenie SGGW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz, poznaj, zapamiętaj – fauna Polski 

 

 

 

Wszelkie pytania oraz chęć uczestniczenia w zajęciach prosimy  

Kierować na adres e – mail: mknb.zoo@gmail.com 

  

  

   

 

 

 

 

Mi ędzywydziałowe Koło Naukowe  

Biologów SGGW 

Wolontaryjnie organizujemy zajęcia dydaktyczna 

dla dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym. 
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Wykłady przyrodniczo – ekologiczne 

 
Są to zajęcia dydaktyczne odbywające się na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. Ich celem jest pobudzanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieŜy oraz 

poszerzenie wiedzy dotyczącej fauny zamieszkującej Polskę. Opowiadamy takŜe o zwierzętach 

hodowanych w domowym zaciszu takich jak szczury czy chomiki, a takŜe rzadziej spotykanych 

straszykach filipińskich lub ślimakach afrykańskich. 

 

Zajęcia składają się z dwóch części: 

 

• Część wykładowa 

Jej celem jest wprowadzenie uczestników w tematykę przyrodniczą i ułatwienie przyswojenia 

tej wiedzy. Poziom przekazywanych informacji dostosowany jest do wieku osób 

uczestniczących w zajęciach, a takŜe zainteresowań wykazanych juŜ w trakcie ich 

prowadzenia.  

 

Zarówno dzieci jak i młodzieŜ nie tylko posłuchają przygotowanych prezentacji, ale takŜe 

będą mogły samodzielnie zapoznająć się z przygotowanym materiałem biologicznym. 

 

• Część biologiczno – przyrodnicza 

W trakcie jej trwania uczestnicy zapoznają się z naszą kolekcją zwierząt, sposobami chowu 

poszczególnych gatunków, a takŜe zobaczą pomieszczenia do tego celu przystosowane, np. 

raczarnię, słuŜącą do rozmnaŜania raka szlachetnego w celu restytucji tego gatunku. 
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Zajęcia terenowe 

 

Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze warsztatów, dla 

dzieci i młodzieŜy. Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej fauny 

rodzimych okolic. W ramach projektu wyznaczono ścieŜkę dydaktyczną, a takŜe 

przygotowano plan zajęć warsztatowych. 

 

ŚcieŜka edukacyjna zlokalizowana została pomiędzy dwoma rezerwatami przyrody: 

Łyczyńskie Olszyny oraz Łęgi Oborskie. Za zaplecze warsztatowe słuŜą natomiast sale 

dydaktyczne znajdujące się na terenie fermy Rolniczego Zakładu Dydaktycznego Wilanów-

Obory SGGW. Rezerwaty te wchodzą w skład kompleksów tworzących Chojnowski Park 

Krajobrazowy . W ich okolicach fauna jest nie tylko niezwykle liczna, ale takŜe 

zróŜnicowana. Tamtejsze tereny tworzą łęgowe lasy wiązowo – jesionowe, a na partiach 

podtopionych dominują ponad stuletnie olsze. 

 

Na obszarze, gdzie wyznaczono ścieŜkę dydaktyczną moŜna zaobserwować występowanie 

następujących gatunków zwierząt: 

 

• ssaki: borsuki, sarny, dziki, lisy, jenoty, kuny, tchórze, gronostaje, łasice, wydry, 

wiewiórki, jeŜe, krety, ryjówki, zające, bobry, wiele gatunków myszy, nornice, a takŜe 

nietoperze 

 

• ptaki: mewy, rybitwy, zimorodki, jaskółki, kaczki, łabędzie, łyski, perkozy, trzciniaki, 

trzcinniczki, jak równieŜ sowy 

 

• gady i płazy: jaszczurki zwinki i Ŝyworódki, padalce, zaskrońce, traszki, ropuchy, 

kumaki oraz liczne gatunki Ŝab. 
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Zajęcia podzielone są na trzy części: 

 

Część teoretyczna – w trakcie jej trwania wyświetlane są krótkie prezentacje multimedialne, 

poparte krótkimi wykładami, które przygotowują uczestników do ścieŜki dydaktycznej. 

 

Część praktyczna – uczestnicy wędrując trasą ścieŜki dydaktycznej zapoznają się 

z poszczególnymi gatunkami zwierząt, poznają uroki pracy przyrodnika w terenie, a takŜe 

zwiększą swoją świadomość ekologiczną.  

 

Część analityczną – młodzieŜ z pomocą prowadzących dokładnie analizuje zebrane w terenie 

materiały, rozwiązuje problemy badawcze. 

 

 

 

Lokalizacja ścieŜki edukacyjnej: 
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Trasa ścieŜki edukacyjnej 

 

 

 

  

 

Wszelkie pytania oraz chęć uczestniczenia w zajęciach prosimy  

kierować na adres e – mail: mknb.zoo@gmail.com 


