
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje  

u nich bez oddźwięku.  
                                                                                                           ~ Johann Wolfgang Goethe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"W  KRÓLESTWIE  GRZYBÓW – 

WIELKIE  GRZYBOBRANIE  

O grzybach, choć mamy z nimi do czynienia 

na co dzień, zazwyczaj bardzo mało wiemy. 

Powszechnie znamy pieczarki, borowiki, kurki, 

ale jedząc chleb już nie myślimy o tym, że do 

jego wypieku użyto grzybów (czy to w postaci 

drożdży piekarnianych, czy dzikich szczepów 

rozmnażających się w czasie przygotowywania 

zakwasu). Z grzybami spotykamy się w cieście 

drożdżowym, winie, serach, kefirach, 

zawdzięczamy im niektóre leki. Grzyby 

wykorzystujemy np. do oczyszczania ścieków i 

produkcji papieru. Wojujemy z nimi w sadach, na polach, w ogrodach i w lasach, gdy 

wywołują choroby roślin. Chronimy się przed chorobami powodowanymi przez grzyby 

groźne dla człowieka (powodującymi grzybice i alergie). Korzystamy z ich właściwości 

przy sadzeniu drzew i krzewów (grzyby mykoryzowe). Wszechobecne organizmy.  

Z punktu widzenia człowieka – szkodliwe lub pożyteczne. Mikroskopijnej wielkości, 

widoczne pod mikroskopem lub po objawach swojej działalności (tzw. mikrogrzyby) lub 

tworzące widoczne gołym okiem struktury – np. owocniki (tzw. makrogrzyby, grzyby 

wielkoowocnikowe). Zapraszamy WAS do wzięcia udziału w naszych warsztatach 

terenowych , które pozwolą Wam na  zgłębienie tajemnic trzeciego królestwa – 

Królestwa Grzybów. 

 

• Liga Ochrony Przyrody w Kielcach 
 

 

 
 Stadion leśny  w Kielcach 

 

 3 godz. 

 

 mgr Barbara Spychaj i mgr Anna Pietrzak 

Organizator  warsztatów 

Miejsce realizacji 

Czas trwania 

Prowadzący 



 

 

Poszerzenie wiedzy młodych przyrodników  o najważniejsze wiadomości  
dotyczące grzybów  i konieczności ich ochrony w tym: 

 Las -  siedlisko bioróżnorodności  
 Podział organizmów żywych 
 Budowa grzybów 
 Różnorodność Królestwa grzybów 
 Jak żyją grzyby 
 Współżycie grzybów z roślinami 
 Grzyby charakterystyczne dla danej pory roku 
 Znaczenie grzybów w przyrodzie 
 Grzyby jadalne, niejadalne i trujące 
 Ochrona grzybów 

 
 
 
 
 

1. ZADANIE                                                  
 Poznajemy warstwową budowę lasu. Dzieci na okazach naturalnych poznają 
gatunki wchodzące w skład poszczególnych warstw lasu. 
 

2. ZADANIE                                                  

 Poznajemy budowę grzyba - �dzieci z wykorzystaniem modelu poznają budowę 
grzyba ,grzybni pod lupą 

oglądają budowę wewnętrzną 
pieczarki .Na zakończenie 
zadania wypełniają kartę pracy 
(zgodnie z wiekiem uczestnika). 
 

3. ZADANIE                                                 
Poznajemy gatunki grzybów. 
Zajęcia na polanie z 
wykorzystaniem oryginalnych 
modeli grzybów. Omówienie 
grzybów jadalnych, 
niejadalnych i trujących. 
 

4. ZADANIE                                             
Układanie domina grzybnego z 

wykorzystaniem planszy i opisów. Każda drużyna układa samodzielnie swoje 
domino. 
 

Tematyka  warsztatów 

Opis  warsztatów 



 
 

5. ZADANIE                                
Znaczenie grzybów w przyrodzie i 
gospodarce człowieka. Uczestnicy 
wypełniają tematyczną kartę pracy .  
Jak myślicie co ma wspólnego z grzybami:                                     
�  
 spróchniała gałąź (rozkład martwej 

materii organicznej )                                �    
 klapki basenowe( grzybica stóp) 
 chusteczki higieniczne (alergie) 

 książka kucharska (grzyby w kuchni)              
 pędzel do �ściany(grzyby rozwijające się na �ścianach domu)                                   
 tabletki(grzyby w farmacji) , 
 serek pleśniowy (przemysł spożywczy)             
 drożdże (powodują wzrost ciasta) 

 
 

6. WARSZTATOWE EKSPERYMENTOWANIE  
 
CO SPRAWIA ,ŻE CIASTO JEST PUSZYSTE ?                                       
Każda grupa wykonuje doświadczenie :           
GRUPA I: miska ,mąka ,cukier, drożdże, letnia woda-niech przyrządzą ciasto                  
GRUPA II miska ,mąka ,letnia woda ,drożdże     
 GRUPA III miska, mąka ,cukier, letnia woda, pieczarki                                      
Grupa IV miska, mąka ,cukier, letnia woda, grzyby suszone. Po wykonaniu 
doświadczenia odłóż miski w bezpieczne miejsce na 20 minut.                                      
 
CZY PLEŚŃ TO TEŻ GRZYB -� uczniowie obserwują słoiki z pleśnią na 
różnych produktach.  

 
7. ZADANIE                                 

Poznajemy zasady grzybobrania             
             

8. ZADANIE  
Zabawa ruchowa ,,Grzybobranie,, 
 

9. ZADANIE  
Rozdanie ,,Atlasów grzybów,, .Spacer po lesie i oznaczanie znalezionych 
okazów grzybów . 

                                                                      
Program warsztatów: 
 
10.00-zbiórka uczestników na Stadionie Leśnym , gdzie będzie czekała osoba 
prowadząca zajęcia warsztatowe. 
 



 10.15 -13.00 -  uczestniczenie w zajęciach warsztatowych  
 
13.00-13.30 - zakończenie zajęć i powrót do placówki  
                            we własnym zakresie. 
 
 
Warunki uczestnictwa: 

1. W warsztatach mogą uczestniczyć dzieci 
w wieku przedszkolnym ,dzieci kl. I -III i 
IV-VI szkół podstawowych z terenu woj. 
�świętokrzyskiego.  
 

2. Zgłoszenia przyjmujemy pod tel.41-343-
14-42 lub 501754732.Liczba miejsc 
ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 
 

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach 
jest dostarczenie potwierdzenia 
uczestnictwa na załączonych do oferty 
warsztatowej druku. 

 
4. Koszt uczestniczenia w warsztatach wynosi 25.00 zł  

dla członków Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach oraz 30.00 zł od pozostałych 
uczestników. W powyższej kwocie uwzględniono wynagrodzenie dla 
prowadzących zajęcia warsztatowe, przygotowanie i wydruk kart prac oraz 
zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. 

 
TERMIN �PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ JEST UZALEŻNIONY  

OD POGODY  W CZASIE DESZCZU ZAJĘCIA ODWOŁUJEMY. 
 
UWAGA!!!! 
Po odbytych warsztatach prosimy również o dostarczenie dokumentacji zdjęciowej z 
odbytych warsztatów na płytkach CD.  
 

 

 

 

 

 


