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I.	 Prezentacja	Programu	pn.	„Człowiek,	środowisko,	integracja.	Kampania	promocyjna	i	informacyjna	
dotycząca	obszarów	Natura	2000	na	terenie	województwa	kujawsko-pomorskiego”
1.  Czym jest program/projekt?
2.  Cele programu 
3.  Adresaci programu
4.  Dlaczego warto zrealizować program?
5.  Działania realizowane w ramach projektu

II.	 Scenariusze	i	karty	pracy	 
1.  Scenariusz pt. „Ochrona przyrody w regionie”

a) Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
b)  Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
c)  Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

2.  Scenariusz pt. „Natura 2000”
a) Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
b) Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
c) Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

3.  Scenariusz pt. „Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów”
a) Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
b) Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
c) Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

4. Scenariusz pt „ Bielik- wyjątkowy ptak szponiasty”
a)  Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
b)  Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
c)  Karta pracy dla uczniów klas ponadpodstawowych

5. Scenariusz pt. „Chcę żyć ekologicznie” 
a) Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
b) Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
c) Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

III.		 Zadania	aktywizujące	i	załączniki	do	scenariuszy
1.  Ochrona przyrody w regionie

1A. Zadanie aktywizujące – Tabliczka „Pomnik przyrody”
1B. Zadanie aktywizujące – Poszukiwania pomników przyrody
1C.  Zadanie aktywizujące – Opowieść o rezerwacie Las Piwnicki
1D.  Zadanie aktywizujące – Obszary chronione w województwie kujawsko-pomorskim
1E.  Zadanie aktywizujące – Parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego
1F. Zadanie aktywizujące – Memo „Parki krajobrazowe”

2. Natura 2000
2A. Zadanie aktywizujące – Obserwacje ornitologiczne – zajęcia terenowe
2B. Załącznik – Klucz do rozpoznawania ptaków wodnych
2C. Załącznik – Klucz do rozpoznawania ptaków leśnych
2D. Zadanie aktywizujące – Logo Natura 2000 – kolorowanka
2E. Zadanie aktywizujące – Gra edukacyjna – „Gatunki Natura 2000”

3. Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów
3A. Zadanie aktywizujące – Puzzle – gatunki chronione
3B. Zadanie aktywizujące – Gatunki chronione w Polsce – domino 
3C. Załącznik – klucz do rozpoznawania płazów
3D. Zadanie aktywizujące – Rebusy – gatunki chronione
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4. Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty
4A. Zadanie aktywizujące – Łańcuch pokarmowy bielika
4B. Zadanie aktywizujące – Polowanie
4C. Zadanie aktywizujące – Karta charakterystyki ptaka szponiastego
4D. Załącznik – Klucz do rozpoznawania piór ptaków szponiastych

5. Chcę żyć ekologicznie
5A.  Załącznik – Ekoznaki
5B. Zadanie aktywizujące – Ekologiczna hierarchia środków transportu
5C. Załącznik – Ochrona przyrody w Polsce – tekst źródłowy
5D. Zadanie aktywizujące – Krzyżówka – Chcę żyć ekologicznie
5E. Zadanie aktywizujące – Tabliczki edukacyjne – „Jak dbać o otaczające nas środowisko”
5F. Zadanie aktywizujące – Gra edukacyjna – „Dobry dla środowiska – dobry dla siebie

IV.	 Prezentacje	i	mapa
1.  Prezentacja multimedialna pt. „Ochrona przyrody w regionie”
2. Prezentacja multimedialna pt. „Natura 2000”
3. Prezentacja multimedialna pt. „Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów”
4.  Prezentacja multimedialna pt „Bielik - wyjątkowy ptak szponiasty”
5. Prezentacja multimedialna pt. „Chcę żyć ekologicznie”
6. Mapa obszarów Natura 2000 woj. kujawsko-pomorskiego

V.	 Informacje	dla	nauczycieli
1.  Dyrektywa Ptasia z załącznikami
2.  Dyrektywa Siedliskowa z załącznikami
3. Ustawa o ochronie przyrody
4.  Dz.U. 2004.220.2237 Gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
5.  Dz.U. 2004.168.1765 Gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną 
6.  Dz.U. 2004.168.1764 Gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną
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1. Czym jest program/projekt?
Przedmiotem projektu są działania informacyjne i promocyjne mające na celu propagowanie zasobów przyrodni-
czych województwa kujawsko – pomorskiego. Celem tych działań jest budowanie świadomości ekologicznej, pro-
pagowanie postaw odpowiedzialnego wykorzystania potencjału środowiska naturalnego i jego ochrony oraz po-
szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych, w tym w szczególności na temat obszarów Natura 2000. Wiedza 
społeczeństwa dotycząca obszarów Natura 2000 i ich funkcjonowania jest ciągle niewystarczająca. Działalność 
człowieka w coraz większym stopniu przyczynia się do tego, iż wiele cennych przyrodniczo obszarów traci bezpow-
rotnie swe walory. Dlatego tak ważne jest w obecnych czasach aktywne włączenie się w działania na rzecz ochrony 
przyrody. By zachować przyrodę w dobrym stanie nie wystarczy objęcie ochroną pojedynczych gatunków czy na-
wet utworzenie parków narodowych i rezerwatów. Należy też zapewnić przetrwanie różnych typów siedlisk połą-
czonych ze sobą korytarzami ekologicznymi oraz całej sieci zależności pomiędzy organizmami. Temu wyzwaniu sta-
ra się sprostać Natura 2000 – ogólnoeuropejska sieć obszarów chronionych. To jedna z najnowszych form ochrony 
cennego dziedzictwa przyrodniczego wdrażająca w życie zasady zrównoważonego rozwoju. Program edukacyjny 
pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zakłada realizację działań mających zachęcać uczniów do podejmo-
wania działań w zakresie świadomego i odpowiedzialnego postępowania w życiu codziennym, w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.

2.  Cele programu
Głównym celem realizacji programu jest zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokal-
nej i wzmocnienie znajomości zasobów przyrodniczych regionu, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w kierunek działań nakreślonych w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2007–2020, m.in. w zwiększenie atrakcyjności regionu jako pochodnej jego walorów przyrodniczych 
i dziedzictwa kulturowego. 

3.  Adresaci programu
Program skierowany jest do:

 • dzieci i młodzieży – uczniów placówek oświatowych działających na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego,

 • dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, turystów.

4.  Dlaczego warto zrealizować program?
Program został przygotowany z myślą o edukacji ekologicznej społeczeństwa od najmłodszych lat. Umiejętność 
właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy zaszczepiać już dzieciom. Zaproponowane treści edukacyjne mate-
riałów dla nauczycieli przyczynią się do przybliżenia dzieciom i młodzieży wartości przyrodniczej obszarów chronio-
nych, w tym obszarów Natura 2000 oraz poznania gatunków chronionych. Uczniowie uświadamiają sobie koniecz-
ność ochrony cennych siedlisk i gatunków w celu zachowania dla następnych pokoleń. W konsekwencji przyczyni 
się to do zwiększenia zaangażowania w sprawy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu oraz akceptacji 
dla działań podejmowanych w celu ochrony przyrody. Polska w momencie wstąpienia do Unii Europejskiej dostoso-
wując prawo ochrony środowiska do prawa wspólnotowego zobowiązała się do stałego pogłębiania wiedzy społe-
czeństwa w zakresie ochrony przyrody, co ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa nastawionego na zrówno-
ważony rozwój. Zaproponowane materiały zawierają informacje dotyczące celów ochrony przyrody, form ochrony 
przyrody, w tym obszarów Natura 2000, ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, oraz informacje dotyczące 
podstaw prawnych ochrony przyrody w kraju. Zakres tematyczny materiałów obejmuje zagadnienia, o których in-
formacje nie są ogólnodostępne lub nie są usystematyzowane. Uczniowie mogą wykorzystać treści edukacyjne za-
warte w scenariuszach podczas innych sytuacji edukacyjnych, w trakcie zajęć szkolnych oraz w życiu codziennym. 
Niewątpliwym atutem przygotowanych scenariuszy są zajęcia terenowe jako jedna z form aktywizacji dzieci i mło-
dzieży. Zaproponowane zadania do wykonania w terenie wpływają pozytywnie na rozwój umiejętności badawczych 
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i obserwacyjnych uczestników. Skłoni to uczniów do poszukiwania nowych informacji oraz do zainteresowania się 
obszarem, na którym mieszkają. 

5.  Działania realizowane w ramach projektu
 • warsztaty promocyjno-informacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie Szkoły Leśnej na Bar-

barce, zarówno w postaci jednodniowego pobytu bez noclegu jak i dwu lub trzydniowych pobytów w Bazie 
Noclegowej na Barbarce,

 • konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o nagrodę Orła Natury 2000,

 • wizyty ekomobilu: specjalnie przystosowanego samochodu – mobilnego stoiska ekologicznego z pełnym 
wyposażeniem i oznakowaniem,

 • przygotowanie i organizacja kampanii telewizyjnej, radiowej, internetowej i prasowej oraz konferencji pra-
sowych promujących obszary NATURA 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

 • organizacja kampanii informacyjnej skierowanej do nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego 
promującej walory dziedzictwa przyrodniczego województwa, w tym obszarów NATURY 2000,

 • prowadzenie serwisu internetowego projektu,

 • piknik NATURA 2000 organizowany na terenie Osady Leśnej Barbarka podsumowujący projekt realizowanej 
kampanii informacyjno-promocyjnej.


