
Projekt edukacyjny „Owady – nasi drobni przyjaciele” skupił się na wąskim 

zagadnieniu – poznaniu grupy owadów, ich specyfiki, cech charakterystycznych, 

środowiska ich życia, zwyczajów. Owady są bliskie dzieciom, gdyż towarzyszą im 

w codzienności. Zarówno te lubiane jak i nielubiane często padały ofiarą dzieci. 

Chcieliśmy uświadomić im jak bardzo każdy organizm jest potrzebny w 

przyrodzie, jak niektóre gatunki są zagrożone i jakie mogą być konsekwencje ich 

wyginięcia.  

Aby osiągnąć te cele przygotowane zostały scenariusze zajęć omawiające 

wybrane owady (pszczołę, motyla, mrówkę). Zajęcia miały na celu wzbudzić 

dziecięce zainteresowanie poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnych metod 

pracy, często w terenie, w naturalnym kontakcie z wykorzystaniem lup. W 

klasach dzieci miały możliwość poszerzyć swoja wiedzę w pracy z preparatami 

oglądanymi pod mikroskopem. Praca ta wzbudzała wiele zachwytów nad tym 

jak budowa owada pozwala pełnić mu określone zadania.  

Wiedza zdobyta na zajęciach była uzupełniana i poszerzana w czasie wycieczek 

– tych zorganizowanych w ramach dotacji z WFOŚ i GW, a także tych po 

najbliższej okolicy: łące, polu, lesie oraz do pobliskiej pasieki. Okazją do 

obserwowania owadów był tez rajd pieszy i rowerowy po pobliskich 

miejscowościach. 

W czasie wycieczek do „Mikrokosmosu”, Rezerwatu „Niebieskie Źródła” oraz 

Muzeum Przyrodniczego dzieci miały okazję usłyszeć o wielu ciekawostkach 

rzadko wspominanych w podręcznikach często wykraczających poza podstawę 

programową, poszerzających zainteresowania, a także dających praktyczne 

wskazówki jak zachowywać się w kontakcie z owadami, by korzystać z ich 

obecności i by nie była ona dla nas zbyt uciążliwa.  

Zgromadzona wiedza i doświadczenia stały się dobrą bazą do własnych działań 

twórczych. Konkurs plastyczny „Na pięknej łące owadów są tysiące” 

zaangażował bardzo wielu uczniów, którzy zaskakiwali niebanalnym podejściem 

do tematu. Konkurs fotograficzny „Owad w obiektywie” zachęcił do obserwacji 

owadów w czasie rodzinnych wycieczek, był inspiracją do wspólnych działań 

rodzic – dziecko. Wcześniej rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w zajęciach 

warsztatowych na terenie szkoły pod hasłem „Mamo, tato chodźcie ze mną na 

łąkę”. Z myślą o klasach starszych ogłoszony został konkurs „Wiersze i 

rymowanki o owadach”. Zgromadzony materiał literacki został wydany i 

rozpowszechniony, a twórczość dziecięca w ten sposób doceniona.  



Podsumowaniem projektu był piknik, na którym dzieci w strojach owadów 

prezentowały się śpiewająco i tanecznie na scenie, gdzie mogły być podziwiane 

i oklaskiwane przez kolegów, rodziców i mieszkańców naszej miejscowości.  

Realizacja projektu pozwoliła na : 

- wzbudzenie i poszerzenie zainteresowań owadami 

- ciekawą pracę z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych 

- wyjazdy do miejsc, w których prowadzona była obserwacja owadów w ich 

naturalnym środowisku 

-  wieloraką twórczą ekspresję dzieci 

- przeżycie satysfakcji z poznania i rozumienia świata owadów 

- osiągnięcie sukcesu 

- integrację ze środowiskiem 

 


