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List przewodni  

Projektu „Poruszeni dla zieleni”  

 

Projekt „Poruszeni dla zieleni” realizowany jest w Społecznej Szkole Podstawowej 

nr 4 im. prof. A . Wodziczki Samodzielnego Koła Terenowego nr 185 Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu dzięki funduszom z firmy Aquanet, które 

uzyskaliśmy w ramach konkursu na działania charytatywne. Nasze działania są wieloetapowe 

i trwają cały rok.  

Pierwsza część obejmuje warsztaty teatralno-filmowe, które kończą się stworzeniem 

filmu edukacyjnego o ochronie przyrody. Film wraz z materiałami edukacyjnymi zostanie 

rozesłany do wszystkich poznańskich szkół podstawowych. Uczniowie będą mogli obejrzeć 

efekty pracy młodzieży i reżysera, a nauczyciele wraz ze swoimi klasami zostaną zaproszeni 

do przeprowadzenia lekcji według przesłanych konspektów lekcyjnych. Ta przygoda jest 

zachętą inspiracją do wzięcia udziału w konkursie o ochronie przyrody. Mogą w nim wziąć 

udział drużyny 2-4 osobowe. Do wykonania są twórcze zadania, należy wybrać jedno: 

stworzyć własny film o ochronie przyrody lub opowiadanie/bajkę o ochronie przyrody  

wraz z ilustracjami. 

Z nadesłanych prac jury wybierze 10. W maju drużyny te zostaną zaproszone  

do dalszego etapu – Gry Terenowej w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. W tym 

czasie na terenie Ogrodu zorganizowane zostaną również warsztaty artystyczne związane  

z ochroną przyrody, na które zapraszamy całe rodziny. Wszystkie 10 drużyn, które weźmie 

udział w tym etapie otrzyma krzew do posadzenia na terenie swojej szkoły. 

Ostatnim przystankiem naszych przyrodniczych działań będzie stworzenie  

w Społecznej Czwórce „Twórczej strefy natury”. W czerwcu dzieci i młodzież wraz  

z rodzinami będą mogły wziąć udział w warsztatach o ochronie przyrody: tanecznych, 

plastycznych, teatralnych, naukowych, muzycznych; będą również animacje i poczęstunek,  

a każdy uczestnik, który odwiedzi poszczególne stanowiska otrzyma sadzonkę  

do posadzenia w domu. W tych działaniach wezmą udział również grupy biorące udział  

w konkursie – to ostatni etap ich zmagań. 

Po podliczeniu punktów z trzech etapów zmagań, wszystkie drużyny zostaną 

zaproszone na galę podsumowującą, podczas której ogłosimy zwycięzców i wręczymy  
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nagrody, a wśród nich: tablety, opaski smartwatch, głośniki bezprzewodowe i inne. Drużyny  

z podium otrzymają sadzonki drzew do posadzenia na terenie swojej szkoły.  

 

Szczegółowe informacje i terminy już wkrótce na stronie www oraz FB Społecznej 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. A. Wodziczki w Poznaniu.  

 

Nasze działania patronatem objęli: 

 Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu 

 Palmiarnia Poznańska 

 Radio Poznań 

 Ratajska Telewizja Kablowa 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Paweł Ziegenlaub 

Autor i Koordynator Projektu  

 


