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Projektziel

Nawiązanie, utrzymywanie i wzmacnianie
kontaktów transgranicznych między polskimi i
niemieckimi uczniami poprzez wspólne zajęcia.

Cel projektu

Grenzüberschreitende Kontakte in Form von 
gemeinsamem Unterricht zwischen polnischen und
deutschen Schülern herstellen, pflegen und festigen

Grenzüberschreitender lebendiger 
Biologieunterricht

Transgraniczna aktywna lekcja biologii
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Projektbeschreibung

Für die Kinder war es wunderbar, den Lernort 
Tierpark zu erleben! Beim ersten Treffen ging es 
jeweils um das gegenseitige Kennenlernen und da 
selbständig im Tierpark auszuschwärmen, die Tiere 
zu erkunden, zu erleben und zu beobachten, 
fanden alle gleichermaßen spannend und 
interessant! 

Beim zweiten Treffen waren es die Experimente und 
Tierfütterung, die die Kinder begeisterten. Der 
Pinguin als Klimabotschafter wurde im 4. Treffen mit 
Wissensvermittlung, Spielen und Quiz näher 
beleuchtet. Das Thema Ostertraditionen wurde in 
Form von wettkampfähnlichen Spielen, verteilt im 
ganzen Tierpark, mit abschließender "Nestersuche" 
durchgeführt. 

Eine würdige Zusammenfassung aller Treffen fand in 
der letzten Zusammenkunft im Tierpark statt, indem 
wir gemeinsam noch einmal alle Tiere besuchten, 
die Kinder durften füttern und viele Tierkontakte 
erleben.

Opis projektu

Dla dzieci cudownym przeżyciem było 
doświadczanie nauki w ogrodzie zoologicznym!. 
Podczas pierwszych spotkań chodziło  o wzajemne 
poznanie się, samodzielne  spacery po ogrodzie, a 
rozpoznawanie  zwierząt, przeżywanie i 
obserwowanie  wszyscy uważali  w równym stopniu 
za ekscytujące i interesujące.

Podczas kolejnych spotkań ważne były 
eksperymenty i karmienie zwierząt, które dzieci 
uwielbiały. Pingwin, jako ambasador   klimatu, 
został podczas 4. spotkania bliżej przedstawiony 
dzięki  rzeczowym informacjom, zabawom i 
konkursom.  Temat tradycji wielkanocnych 
przeprowadzono na terenie całego ogrodu w 
formie zabaw i współzawodnictwa, kończąc  
spotkanie " szukaniem pisanek". 

Podsumowanie wszystkich spotkań odbyło się  na 
ostatnich  zajęciach w ZOO, kiedy to jeszcze raz 
odwiedziliśmy wspólnie wszystkie zwierzęta,  a 
dzieci mogły je karmić i cieszyć się kontaktem z 
nimi. 


