
MŁODZI ODKRYWCY NA TROPIE 

Działające przy naszej szkole Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” zorganizowało w pierwszym 
tygodniu wakacji , w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim obóz naukowy dla dzieci.  

  

 

W obozie naukowym wzięło udział 27 
uczniów z klas IV-VI. Dzięki 
zaplanowanym działaniom dzieci 
poznawały różnorodne prawa i zjawiska z 
zakresu przyrody, chemii, fizyki i techniki 
.W ramach pobytu zaplanowane były 
wycieczki naukowe połączone z 
warsztatami do takich miejsc jak: Ogród 
Botaniczny w Powsinie, Muzeum 
Techniki w Warszawie, Instytut Geofizyki 
w Świdrze i Centrum Nauki Kopernik, 
gdzie gościliśmy dwukrotnie. Młodzi 
badacze zobaczyli  wiele gatunków 
niezwykłych roślin z całego świata i 
wykonali własne preparaty 
mikroskopowe. Poznali różne metody i 
sposoby badania pogody i ubrani w 
kalosze dokonali obserwacji 
geologicznych koryta rzeki Świder. 
Prawdziwe zdumienie  i niedowierzanie 
wywołały pierwsze komputery, 
odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz 
sprzęty AGD, które oglądali w Muzeum 
Techniki. Hitem wyjazdu było jednak 
Centrum Nauki Kopernik, które objęło 
patronat nad naszym projektem. Nasza 
grupa traktowana tam była naprawdę 
wyjątkowo! Dwa przedpołudnia 
pozwoliły na poznanie chyba wszystkich 
atrakcji tego niezwykłego miejsca. Od 
pracowników działu edukacji dostaliśmy 
pamiątkowe gadżety i specjalne zadania 
do wykonania na miejscu w ośrodku. 
Każdego dnia dzieci uczestniczyły też w 
warsztatach przygotowanych przez swoje 
wychowawczynie. Panie - Joanna Pabich, 
Małgorzata Russek i Katarzyna Garlicka – 

 

 



 

Kuprel przygotowały wiele różnorodnych 
zadań, które często zaskakiwały, ale 
poszerzały wiedzę dzieci pozwalając przy 
tym doskonale się bawić! Tak powstały 
m.in. niezwykłe „makaronowe struktury” 
i papierowe zabawki ukazujące złudzenia 
optyczne, które dzieci wykonywały 
wykorzystując j. angielski jako narzędzie 
komunikacji. Okazało się też, że można 
zmierzyć wysokość drzew rosnących 
przed ośrodkiem  za pomocą 
drewnianego patyczka.  
Mimo wielu zajęć programowych znalazł 
się też czas na zabawy w Aquaparku w 
eleganckim hotelu „Warszawianka” , 
zmaganie z własnymi słabościami w 
parku linowym hotelu „Windsor”, kąpiel i 
poszukiwanie „Paskudy” w Zalewie 
Zegrzyńskim i wiele innych atrakcji. 
Obóz naukowy okazał się rewelacyjnym 
pomysłem łączącym rekreację i letni 
wypoczynek z rozwojem intelektualnym 
„Młodych Odkrywców”. 

 

 
Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu grantowemu Urzędu Miasta Ełk za co przepięknie dziękujemy ! 
Joanna Pabich 
 
 


