
 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! Bezpłatne pakiety edukacyjne dla szkół 

podstawowych. 

Ogólnopolski projekt edukacyjny Fundacji WWF Polska pn. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie 

się urodziły” realizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra 

Środowiska oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

Fundacja WWF Polska ma przyjemność zaproponować Państwu bezpłatny pakiet edukacyjny dla nauczycieli 

i uczniów szkół podstawowych. Materiały edukacyjne przygotowane zostały w ramach ogólnopolskiego projektu 

„Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Celem projektu jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół 

podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt - pogłębienie wiedzy na temat wpływu  człowieka na 

świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach 

domowych. W ramach projektu przygotowano 850 pakietów, które zostaną przekazane nieodpłatnie 

zainteresowanym szkołom. Grupą docelową projektu są uczniowie klas 1-6 oraz ich nauczyciele.  

W pakiecie szkoła otrzymuje następujące materiały: broszura ze scenariuszami lekcji, kartami prac ucznia oraz 

projektem między-przedmiotowym, kompendium wiedzy dla nauczycieli na płycie CD wraz z prezentacją 

multimedialną, plakat promujący projekt, materiały edukacyjne dla uczniów – komiks oraz broszurka z naklejkami 

(200 sztuk). Na płycie CD znajdują się także elektroniczne wersje scenariuszy lekcji, co pozwala na ich dowolne 

kopiowanie.  

Wszystkie materiały zostały opracowane we współpracy z panią Bożeną Sienkiewicz doradcą metodycznym m.st. 

Warszawy w zakresie przyrody i są zgodne z nową podstawą programową dla szkół podstawowych. Materiały mają 

spójną i atrakcyjną szatę graficzną. W publikacjach dla uczniów zawarte są ważne treści edukacyjne, przedstawione 

w lekkiej formie, dostosowanej do wieku odbiorców.  

Dodatkowo, każda  szkoła może wziąć udział w konkursie, w którym nagrodzone zostaną zarówno prace uczniów jak 

i zaangażowanie szkół oraz nauczycieli. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

Aby otrzymać pakiet edukacyjny prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie projektu 

www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl i przesłanie jej na numer faxu: 0 22 646 36 72 lub drogą e-mailową na adres: 

zpodgorska@wwf.pl. Zgłoszenia można przesyłać również pocztą na adres:  

Fundacja WWF Polska ul. Wiśniowa 38 02-520 Warszawa  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Zuzanną Podgórską, tel.:  kom 785 859 599 lub biuro 22 849 84 69 

wew. 122.  

Wszystkie informacje o projekcie, elektroniczne wersje materiałów  wraz z regulaminem konkursu znajdą Państwo na 

stronie: www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl.  Serdecznie zapraszamy do współpracy!   
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