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KALEJDOSKOP
ŁĄKI I LASU
czyli co o bioróżnorodności każdy uczeń wiedzieć powinien

Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją pozarządową istniejącą od
1980 r., a jego misją jest poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.
Cele PKE to:
• uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa
• ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i dziedzictwa przyrodniczego
• ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego
• kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem naturalnym a rozwojem
cywilizacji
• powszechna edukacja ekologiczna.
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach jest jednostką terenową założoną w 1988 r.
Cele statutowe realizuje poprzez programy:
• promowanie rolnictwa ekologicznego i jego produktów
• promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju
• edukację ekologiczną i kreowanie świadomego ekologicznie konsumenta.
W ramach ww. programów prowadzi stale:
Punkt Informacji Ekologicznej dla Społeczeństwa, Ośrodek Informacji o Rolnictwie Ekologicznym oraz
Ośrodek Informacji o Unii Europejskiej dla mieszkańców wsi. Ponadto realizuje projekty obejmujące organizację konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, wydawanie publikacji (broszury i ulotki) itp. adresowanych do ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży.
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Szanowni Państwo!
Pakiet edukacyjny został przygotowany z myślą o najmłodszych uczniach, tak aby rozwijać umiejętności
i pomagać dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat. Przeznaczony jest jako pomoc dydaktyczna dla
nauczycieli pracujących z dziećmi z klas I-III szkoły podstawowej.
W teczce znajdziemy ilustrowaną broszurę, w której w sposób przejrzysty i zgodny z zainteresowaniami dziecka w tym wieku przedstawiony został temat bioróżnorodności, 2 zeszyty ćwiczeń, które pozwolą na utrwalenie treści przekazanych w broszurze oraz 2 scenariusze lekcji – do wykorzystania przez nauczyciela.
Pakiet edukacyjny powstał w ramach projektu: „Kalejdoskop łąki i lasu, czyli co o bioróżnorodności każdy
uczeń wiedzieć powinien”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Projekt realizowany jest w województwach: śląskim, lubuskim, małopolskim przez Polski Klub Ekologiczny
Koło Miejskie w Gliwicach i Okręg Lubuski w Nowej Soli oraz Zarząd Główny w Krakowie. Zakłada zorganizowanie warsztatów dla dzieci w szkołach, wyjazdy do gospodarstw ekologicznych oraz kampanię
informacyjną na temat bioróżnorodności.
„ (...) Projekt jest strzałem w dziesiątkę zapotrzebowania społecznego w dziedzinie edukacji ekologicznej (...)”
/prof. dr hab. Zbigniew Witkowski/
„(...) Wprowadzenie tego projektu w sposób naturalny ma szansę wpłynąć na proekologiczne myślenie
uczniów (...)” /mgr Halina Olbińska – Doradca Metodyczny/
Zachęcamy do korzystania z pakietu i życzymy wielu sukcesów w pracy z dziećmi.
Z pozdrowieniami
Aleksandra Józewicz
koordynator projektu

Więcej informacji na temat realizowanych przez nas projektów edukacyjnych można uzyskać
kontaktując się z nami:
PKE Okręg Lubuski
w Nowej Soli

PKE Koło Miejskie
w Gliwicach

PKE Zarząd Główny
w Krakowie

ul. Witosa 12
67-100 Nowa Sól
tel. 068 470 27 72
pkelubuski@wp.pl
www.pkeol.org

ul. Ziemowita 1
44-100 Gliwice
tel. 032 231 85 91
biuro@pkegliwice.pl
www.pkegliwice.pl

ul. Sławkowska 26 A
31-014 Kraków
tel. 012 423 20 47
biuro@zgpke.most.org.pl
www.pke-zg.org.pl

Osoba do kontaktu:
Monika Stępień

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Józewicz

Osoba do kontaktu:
Dominika Sułkowska

