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Lp.  Tytuł Prowadzący Czas 

trwania 

Adresaci Opis 

1. Ekolog czyli kto? 

 

Krzysztof Wojciechowski  

Biuro ZLPK w Lublinie  
45 min. Gimnazjum 

Szkoła średnia  
Prezentacja połączona z pogadanką na temat tego kim jest ekolog. 

Pokazanie różnicy między ekologiem-naukowcem i badaczem oraz 

ekologiem postrzeganym jako aktywista. Wizerunek „ekologa” w 

społeczeństwie i mediach. I co z tego wynika. 

2. Atlanty ochrony 

przyrody  

 

Krzysztof Wojciechowski  

Biuro ZLPK w Lublinie 
45 min. Gimnazjum 

Szkoła średnia 
Prezentacja wybitnych postaci zasłużonych dla ochrony przyrody w 

świecie, kraju i regionie. Ukazanie ich życia, osiągnięć oraz 

spuścizny ze wskazaniem konkretnych inicjatyw na 

Lubelszczyźnie. Bogaty materiał zdjęciowy, wspomnienia i 

anegdoty o sławnych ludziach.  
3. Jak pisać o przyrodzie? 

 

Krzysztof Wojciechowski  

Biuro ZLPK w Lublinie 
45 min. Gimnazjum 

Szkoła średnia 
Prezentacja i warsztat mający pomóc młodym adeptom 

dziennikarstwa przyrodniczego w stawianiu pierwszych kroków w 

swojej pasji. Jak pisać by było ciekawie? Jak i z czego korzystać? 

Jak dobierać materiał graficzny i fotograficzny? Jak to jest z 

prawami autorskimi? Gdzie publikować? Itd. itp.  
4. Wiosną nad Zalewem  

 

Krzysztof Wojciechowski  

Biuro ZLPK w Lublinie 
90 min. Gimnazjum 

Szkoła średnia 

SP   

kl. IV-VI 

kl. I - III 

Warsztat terenowy. Spotkanie wiosną nad Zalewem 

Zemborzyckim, rozpoznawanie gatunków ptaków, które na wiosnę 

gromadnie się zatrzymują na wodach zalewu. Co to są przeloty? 

Jakie znaczenie mają dla ptaków zbiorniki wodne? Jaki inne 

symptomy wiosny można zobaczyć nad Zalewem i w jego 

otoczeniu. Konieczne jest stawienie się uczestników w umówionym 

miejscu nad Zalewem, najchętniej z własnym sprzętem optycznym.  
5. Wiosna w Ogrodzie 

Botanicznym 

 

Krzysztof Wojciechowski  

Biuro ZLPK w Lublinie 
45 min. 

możliwość 

przedłużen

ia do 90 

min. 

Gimnazjum 

Szkoła średnia 

SP   

kl. IV-VI 

kl. I - III 

Warsztaty terenowe. Miejsce warsztatów to Ogród Botaniczny 

(bilet wstępu do Ogrodu Botanicznego to 3zł/uczeń). Na miejscu 

rozpoznajemy gatunki drzew oraz kwiatów, które kwitną na wiosnę. 

Obserwujemy ptaki śpiewające wiosną w koronach drzew oraz inne 

symptomy wiosny w przyrodzie. Aby jak najpełniej uczestniczyć w 

zajęciach, uczniów prosimy o zabranie lornetek. 



6. Za Bugiem. Przyroda i 

jej ochrona u wschodnich 

sąsiadów. 

 

Krzysztof Wojciechowski  

Biuro ZLPK w Lublinie 
45 min.+ 

30 min. 

film 

Gimnazjum 

Szkoła średnia 

SP   

kl. IV-VI 

Prezentacja multimedialna omawiająca przyrodę naszych 

wschodnich sąsiadów – Ukrainy i Białorusi. Co jest w niej 

osobliwego, co charakterystycznego, gatunki i siedliska, których nie 

ma u nas. Jak wygląda system ochrony przyrody w tych krajach, 

jakie są zagrożenia dla przyrody.  

Dodatkowo prezentację można przedłużyć o ok. półgodzinny film o 

wybranym obszarze chronionym lub regionie przyrodniczym w 

Białorusi lub Ukrainie (np. Polesie, stepy, Dniepr). Film jest w 

oryginalnej wersji językowej z tłumaczeniem przez prowadzącego 

zajęcia. 
7. Bioregionalizm – cóż to 

takiego? 

 

Krzysztof Wojciechowski  

Biuro ZLPK w Lublinie 
45 min. Gimnazjum 

Szkoła średnia 
Prezentacja na temat czym jest bioregionalizm, jakie są jego 

składowe, czemu służy edukacja bioregionalna i jak ją prowadzić. 

Jak może wyglądać edukacja bioregionalna w waszym 

regionie/otoczeniu. Przykłady literatury bioregionalnej oraz tego, 

jak powinno się pisać o bioregionie.  
8. Życie po Czarnobylu Krzysztof Wojciechowski  

Biuro ZLPK w Lublinie 
45 min.+ 

30 min. 

film 

Gimnazjum 

Szkoła średnia 
Prezentacja dotycząca przyrody i jej ochrony w tzw. strefie 

wysiedlenia wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu. Jaki 

gatunki żyją dziś w tym skażonym terenie, jakie są tam obszary 

chronione, jak radiacja wpływa na zwierzęta? 

Dodatkowo do obejrzenia (do wyboru) ok. półgodzinne filmy w 

rosyjskojęzycznej wersji językowej z tłumaczeniem przez 

prowadzącego: 

1. „Radioaktywne wilki Czarnobyla” 

2. „Dżungle Czarnobyla” 
9. Parki krajobrazowe 

naszego regionu 

Paweł Łapiński  

OE-M w Brzeźnie  
45 min. gimnazjum, 

szkoła średnia 

 

Przedstawienie walorów przyrodniczych wybranych parków 

krajobrazowych z uwzględnieniem charakterystycznych dla danego 

parku jednostek krajobrazowych oraz gatunków roślin i zwierząt. 
10. Płazy i gady Polski Paweł Łapiński  

OE-M w Brzeźnie 
45 min. SP kl. IV-VI Charakterystyka wszystkich gatunków płazów i gadów 

występujących w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tych 

występujących w woj. lubelskim. Prezentacja głosów płazów. 
11. Dlaczego jesień świat 

przemienia? 

Jolanta Kiszka  

OZ w Janowie Lubelskim 
45 min. Przedszkole  

SP kl 1-3 

SP kl 4-6 

Prezentacja na temat zmian jakie zachodzą w lesie jesienią, jak 

zwierzęta i ptaki przygotowują się do zimy. 

12. Ptasia stołówka, czyli 

słów kilka o 

dokarmianiu ptaków i 

zwierząt zimą 

Jolanta Kiszka  

OZ w Janowie Lubelskim 
45 min. Przedszkole  

SP kl 1-3 

SP kl 4-6 

Zasady dokarmiania zwierząt w lesie w czasie zimy, zasady 

dokarmiania ptaków, rodzaje pokarmów, 



13. Jakie to drzewo? Jolanta Kiszka  

OZ w Janowie Lubelskim 
45 min. Przedszkole  

SP kl 1-3 

SP kl 4-6 

Gimnazjum 

Rozpoznawanie pospolitych gatunków rodzimej flory na podstawie 

naturalnych okazów części roślinnych oraz ich  wizerunków, 

weryfikacja zdobytej wiedzy uczniów poprzez gry dydaktyczne. 

14. Leśne tajemnice, czyli 

funkcje lasów 

Jolanta Kiszka  

OZ w Janowie Lubelskim 
45 min. SP kl 4-6 

Gimnazjum  

Szkoła 

ponadgimnazjalna 

Inne 

Zajęcia  na temat znaczenia i roli lasów w przyrodzie, 

przedstawienie struktury warstwowej lasu i ciekawostek z życia 

jego mieszkańców. Karty pracy, krzyżówki. 

15. Leśni mieszkańcy Jolanta Kiszka  

OZ w Janowie Lubelskim 
45 min. Przedszkole  

SP kl 1-3 

SP kl 4-6 

Gimnazjum 

Prezentacja multimedialna o zwierzętach występujących na naszych 

terenach, zapoznanie się z ich zwyczajami, rozwiązywanie 

krzyżówek i kart pracy. 

16. Pożar w lesie-świadomi 

zagrożenia 

Jolanta Kiszka  

OZ w Janowie Lubelskim 
45 min. SP kl 1-3 

SP kl 4-6 

Gimnazjum 

Ukazanie dzieciom i młodzieży jak niszczycielskie działanie mają 

pożary w lasach. 

17. Formy ochrony 

przyrody 

Jolanta Kiszka  

OZ w Janowie Lubelskim 
45 min. SP kl 4-6 

Gimnazjum  

Szkoła ponadgim. 

Inne 

Zapoznanie się z występującymi w Polsce formami ochrony 

przyrody oraz bliższe zapoznanie się z tymi z form które występują 

na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 

18. Wiosenne przebudzenie Jolanta Kiszka  

OZ w Janowie Lubelskim 
45 min. Przedszkole  

SP kl 1-3 

SP kl 4-6 

Poszukiwanie pierwszych symptomów nadchodzącej wiosny, 

rozpoznawanie wiosennych kwiatów. 

19. Ssaki Polski Magdalena Żychowska 

OZ w Janowie Podlaskim 
 Przedszkole, 

SP klasy 1-3 

 

Przedstawienie najpospolitszych ssaków rodzimej fauny, z 

uwzględnieniem miejsc występowania, preferencji pokarmowych, 

zwyczajów. Wykorzystanie na zajęciach kart pracy. 
20. Łąki i pola tętniące 

życiem 

Magdalena Żychowska 

OZ w Janowie Podlaskim 
45 min. Przedszkole, 

SP klasy 1-3 
Charakterystyka przyrody krajobrazu rolniczego z uwzględnieniem 

różnych grup organizmów żywych. Wykorzystanie na zajęciach 

kart pracy. 
21. Woda wspólnym 

dobrem 

Magdalena Żychowska 

OZ w Janowie Podlaskim 
45 min. SP klasy 4-6 

 
Omówienie roli wody w życiu organizmów żywych, jej 

właściwości i stanów skupienia, znaczenia w przyrodzie. 

Wykorzystanie na zajęciach kart pracy. 
22. Poznajemy imiona 

drzew 

Magdalena Żychowska 

OZ w Janowie Podlaskim 
45 min. SP klasy 4-6 

Gimnazjum 
Rozpoznawanie pospolitych gatunków rodzimej flory na podstawie 

naturalnych okazów liści i owoców drzew oraz tablic poglądowych. 

Wykorzystanie na zajęciach kart pracy. 
23. Ochrona 

bioróżnorodności w 

Polsce - formy ochrony 

przyrody 

Magdalena Żychowska 

OZ w Janowie Podlaskim 
45 min. Gimnazjum, 

Szkoła ponadgimnazjalna 
Charakterystyka poszczególnych form ochrony przyrody. 

Wykorzystanie na zajęciach kart pracy. 



24. Parki Krajobrazowe 

Roztocza 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu  
45 min. SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Szkoła ponadgim. 

Inne (dorośli, zajęcia 

rodzinne). 

Charakterystyka i rola parków krajobrazowych jako formy ochrony 

przyrody. 

25. Wycieczka do lasu Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy1 – 3   

SP  –  klasy 4 – 6 
Omówienie piętrowej budowy lasu, gatunków roślin i zwierząt oraz 

właściwego zachowania w lesie. 
26. Leśny detektyw Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy1 – 3   

SP  – klasy 4 – 6, 

Gimnazjum 

Pokazanie jak w terenie rozpoznawać tropy i ślady obecności 

zwierząt. 

27. Chronione rośliny i 

zwierzęta 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Szkoła ponadgim. 

Inne (dorośli, zajęcia 

rodzinne). 

Krótka charakterystyka najciekawszych roślin i zwierząt 

chronionych na Lubelszczyźnie. 

28. Stan środowiska i 

sposoby jego poprawy 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. Przedszkole  

SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum, 

Szkoła 

ponadgimnazjalna 

Omówienie głównych przyczyn zanieczyszczenia środowiska oraz 

sposobów przeciwdziałania im. 

29. Odnawialne źródła 

energii 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Szkoła 

ponadgimnazjalna 

Charakterystyka alternatywnych sposobów pozyskania energii. 

30. Rady na odpady Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. Przedszkole 

SP  – klasy1 – 3   

SP  – klasy 4 – 6 

Wyjaśnienie pojęć recyklingu, advercyklingu oraz upcyklingu. 

31. Dokarmiajmy dzikie 

zwierzęta 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. Przedszkole  

SP  – klasy1 – 3   

SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Omówienie gatunków dziko żyjących zwierząt i sposobów pomocy 

im podczas zimy. 

32. Przygotowania zwierząt 

do zimy 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. Przedszkole  

SP  – klasy1 – 3   

SP  – klasy 4 – 6 

Przedstawienie poszczególnych strategii przetrwania zimy dzikich 

zwierząt oraz uwrażliwienie na ich los. 

33. Skamieniałe drzewa 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Szkoła ponadgim. 

Inne (dorośli, zajęcia 

rodzinne) 

 

Kiedy i w jaki sposób powstało główne bogactwo 

Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. 



34. 

 
Sowy Polski 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Szkoła ponadgim. 

 

Charakterystyka sów spotykanych na terenie Polski. 

35. Wędrując z bocianem i 

jaskółką 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. Przedszkole  

SP  – klasy1 – 3   

SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Przedstawienie przyczyn i szlaków wędrówek ptaków na 

przykładzie bociana białego i jaskółki dymówki. 

 

36. Ochrona przyrody i 

krajobrazu 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Szkoła ponadgim. 

Omówienie form ochrony przyrody występujących w Polsce. 

 

37. Goście w karmniku 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. Przedszkole  

SP  – klasy1 – 3   

SP  – klasy 4 – 6 

Charakterystyka gatunków ptaków spotykanych przy karmnikach i 

zasady ich dokarmiania. 

38. Budka lęgowa 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. Gimnazjum Jak prawidłowo wykonać budkę lęgową oraz charakterystyka 

gatunków je zasiedlających. 

39. Ochrona krajobrazu 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Szkoła ponadgim. 

Omówienie kształtowania się i rodzajów krajobrazów w Polsce oraz 

związanych z nimi ekosystemów. 

40. O czym szumi Tanew 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. Przedszkole  

SP  – klasy1 – 3   

SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Przedstawienie roli wody i ekosystemu rzeki w przyrodzie na 

przykładzie rzeki Tanew. 

 

41. Zwierzęta zagrożone 

wyginięciem 

 

Małgorzata Grabek 

OZ w Zamościu 
45 min. SP  – klasy1 – 3   

SP  – klasy 4 – 6  

Gimnazjum 

Omówienie wybranych gatunków zwierząt świata, przyczyny 

zagrożenia ich wyginięcia oraz czym jest CITES. 

 

 

 


