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Ciche czytanie poezji w komunikacji miejskiej, sposoby liczenia drzew w lesie, albo gra terenowa, która łączy 
matematykę, język polski, przyrodę, historię i wychowanie fizyczne – brzmi ciekawie? Pewnie!  Tam, gdzie 
jest szansa na bliski kontakt z naturą, można przeprowadzić inspirującą lekcję każdego przedmiotu. Co 
więcej może ona być szansą na spojrzenie na siebie nawzajem z zupełnie innych stron – odejście od 
perspektywy biurko nauczyciela i rzędy ławek naprzeciwko naprawdę wiele zmienia.  
 
Poza szkołę trzeba wychodzić, ponieważ: 

 lepiej się uczyć w działaniu, w naturalnych warunkach,  

 można realnie czegoś doświadczyć,  

 widać związek nauki z życiem,  

 łatwiej zapamiętać coś, co się zobaczy, poczuje,  

 obcuje się ze sztuką 1 : 1,  

 można zobaczyć, że matematyka jest wszędzie,  

 doświadcza się innej kultury i można lepiej ją zrozumieć,  

 porównuje się wyobrażenia z rzeczywistością,  

 można wyrobić nawyk uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym,  

 poznaje się dziedzictwo kulturowe.  

Nasz projekt dobiega końca….jednak nie żegnamy się się z edukacją na zewnątrz. W ciąż szukamy nowych 
ścieżek bo wiemy że cel obraliśmy dobry. W przyszłym roku planujemy własne szkolenia, które pomogą 
nadal rozszerzać ofertę naszej placówki a przede wszystkim wzbogaca warsztat pracy z uczniem. 
10 miesięcy minęło szybko….niestety epidemia i wprowadzenie edukacji zdalnej nieco nam pokrzyżowały 
plany. Jednak nie poddaliśmy się i przenieśliśmy nasze pomysły w sieć, by inspirować innych i pokazywać je 
szerszemu forum. W ten sposób powstały warsztaty z sylwoterapii, smakołyków z Cypru, przygotowania 
miodu z mniszka lekarskiego, pieczenia ziołowych krakersów czy pomysł godziny pustej klasy. Działaliśmy 
online mimo, ze zdecydowanie jesteśmy zwolennikami offline, ale sytuacja nas zmusiła do pewnych 
ustępstw. Bo do wprowadzenia edukacji zdalnej zdecydowanie nasza praca była poza szkołą. Przypomnijmy 
nasze działania – warsztaty językowe, program zielarstwa, zajęcia dla rodzicó i nauczycieli z jazdy konnej, 
kajakarstwa, wieczór cypryjski, warsztaty kulinarne dla uczniów, warsztaty kosmetyczne dla uczniów, dla 
rodziców i nauczycieli, sianie ogródka, wykonanie małego ogródka zielarskiego, kalendarze, publikacje, 
wycieczki. Działo się ale to nie koniec przygody! Podczas edukacji zdalnej powstały warsztaty online – 
sylwoterapia, robienie miodu, kosmetyki naturalne, ziołowe krakersy. Przygotowaliśmy prezentacje 
dotyczącą „Godziny pustej klasy” z inspirującymi pomysłami jak ja wdrożyć w życie szkoły. Dzięki projektowi 
wzbogaciliśmy zaplecze naszej placówki, a zakupione przedmioty posłużą nam w realizacji edukacji na 



zewnątrz w następnych latach, projektach i pomysłach. Dziś bogatsi o nowe doświadczenia, chętnie dzielimy 
się pomysłami i bardzo nas cieszy pozytywny odbiór naszego projektu w placówce. Więc mówimy Ahoj! Ku 
nowej przygodzie! 
 
Chcemy dzisiaj zachęcić Was do przemyślenia jeszcze innej koncepcji. Jeśli chcecie, aby dzieci mogły cieszyć 

się w przyszłości szczęśliwym życiem oraz zdrowiem fizycznym i psychicznym, spróbujmy podarować im 

lepszą przyszłość. Zadbajmy o czyste plaże i lasy, oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, empatię 

wobec innych ludzi i stworzeń. 

Oto dziesięć rzeczy które możesz robić razem z dzieckiem, aby na całe życie zaszczepić mu ekologiczne 

nawyki i poczucie odpowiedzialności za otaczający nas świat. 

1. Segregujcie śmieci – dzisiaj to dobra zabawa, a nawyk zostanie na całe życie. 

2. Nazywajcie gatunki roślin i zwierząt – trudno troszczyć się i szanować coś, czego się nie zna. 

3. Kupujcie odpowiedzialnie – wybierajcie produkty lokalne, wytwarzane etycznie, certyfikowane, a jeśli się 

uda może nawet własnej produkcji? 

4. Oszczędzajcie wodę – zakręcanie kranu w czasie mycia zębów naprawdę ma sens. 

5. Uprawiajcie wspólnie roślin – warzywa, owoce, zioła albo kwiaty, w zależności od miejsca jakim 

dysponujecie. 

6. Bierzcie udział w piknikach ekologicznych – dziecko zyska poczucie, że nie jesteście jedynymi dla których 

ekologia jest ważna. 

7. Twórzcie zabawki upcyklingowe – wycinanki ze ścinków, domki z pustych opakowań, instrumenty z 

butelek… 

8. Ograniczcie używanie plastikowych słomek i sztućców oraz jednorazowej zastawy. 

9. Nie kupujcie napojów w plastikowych butelkach – zabierajcie na spacer, do szkoły i pracy wodę w bidonie. 

10. Świadomie spędzajcie czas na dworze – nowe technologie skutecznie odciągają dzieci od kontaktu z 

naturą. 

 

 
 
 
 


