
„Młody ekolog bada środowisko”
Utworzenie pracowni przyrodniczej przy  Szkole Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi

Wartość ogólna zadania - 41358,00 zł

Wysokość i forma dofinansowania - 36858,00 zł
- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Opis projektu:

Pracownia  ma umożliwić realizację treści przyrodniczych, ekologicznych i prozdrowot-
nych w szkole podstawowej, podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, sprzyjać pracy grupo-
wej oraz wykorzystaniu nowych technologii. Zgodnie z hasłem „Ekologicznie, zdrowo i ko-
lorowo”, zadaniem pracowni  ma być bezpieczne i w jak największym zakresie samodzielne, 
odkrywanie przez uczniów świata przyrody poprzez doświadczenia, obserwacje i hodowle.

Planujemy zakup 30  nowych, pojedynczych stolików uczniowskich, umożliwiających (po ich 
zestawieniu) pracę w zespołach oraz 30 dopasowanych krzeseł uczniowskich. W tylnej czę-
ści sali znajdować się będą szafki na pomoce dydaktyczne oraz kącik roślin i akwarium. Ką-
cik roślin, nad którymi opiekę mają sprawować uczniowie np. kącik sukulentów (storczy-
ki) i rośliny doniczkowe pozyskane od rodziców. Na ścianach zostaną zawieszone tablice 
korkowe, przeznaczone na prace uczniów nawiązujące do tematyki treści przyrodniczych i eko-
logicznych. W pracowni prowadzona będzie hodowla ryb akwariowych, umożliwiająca bez-
pośrednią obserwację ryb i roślin wodnych oraz wskazująca na zależności organizmów. akwa-
rium będzie miejscem naturalnego źródła do pobrania materiału do obserwacji mikroskopowych.

Zakup części pomocy dydaktycznych zaplanowana jest w ilości pozwalającej na pracę w 5- 6 grupach 
np.: mikroskopy, , zestaw „bateria owocowa”, lornetki, zestaw doświadczalny pokazujący magnetyzm 
kuli ziemskiej, podręczny zestaw do analizy wody, kolekcja skał wprowadzających. Dzięki temu, ucznio-
wie będą mogli samodzielnie prowadzić proste doświadczenia, eksperymenty, badania oraz obserwo-
wać pokazy  wykonywane przez nauczyciela. Zakupione pomoce mają też pozwolić na uprawę roślin 
w warunkach klasowych i obserwację ich wzrostu. Zaplanowano również zakup pomocy dotyczących 
segregacji odpadów i pomiaru czystości wody, gleby, powietrza. Ponadto modernizacji ulegnie zaplecze 
pracowni, w którym wykorzystamy zarówno dotychczasowe środki dydaktyczne jak i dostęp do wody. 
Zostanie przygotowany bufet umożliwiający przygotowanie ekspozycji, preparatów, doświadczeń . 
Modernizacja zaplecza umożliwi większą samodzielność uczniów korzystających z jego  zasobów.


