
 



PORY ROKU W ZOO 

Projekt edukacyjny 
 

Organizator: 

 Ogród Zoologiczny w Krakowie 

 Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego 

 

Adresat: 

Adresatem projektu są grupy klasowe (klasy 3 i 4) z krakowskich szkół podstawowych. 

 

 
Cele projektu: 

 Przybliżenie uczniom świata zwierząt.  

 Zaznajomienie uczniów z potrzebą działania na rzecz dobrostanu zwierząt. 

 Upowszechnienie wiedzy z zakresu życia zwierząt znajdujących się w krakowskim zoo. 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych i obserwacji świata przyrody. 

 

 
Główne założenia projektu: 

1. Projekt edukacyjny „Pory roku w Zoo” zakłada łącznie 4 spotkania  

w krakowskim Ogrodzie Zoologicznym. 

2. Trzy spotkania edukacyjne, będą poświęcone różnorodnej tematyce, 

(przedstawionej poniżej w tabeli) dotyczącej fauny i flory, w dostosowaniu do danej 

pory roku. 

Po każdym spotkaniu, uczniowie biorący w nim udział otrzymają karty pracy, 

nawiązujące do omawianej tematyki, pozwalające na przygotowanie się do testu 

końcowego. 

3. Wiosną, oprócz spaceru edukacyjnego, na osobnym spotkaniu odbędzie się plener 

malarski na terenie Ogrodu Zoologicznego. Plener zakończy się konkursem oraz 

wystawą nagrodzonych prac podczas Finału projektu.  

4.  Zwieńczeniem całego projektu będzie test wiedzy, zawierający pytania z wszystkich 

spotkań. Końcowy test wiedzy jest konkursem indywidualnym; pozwala na 

wyłonienie osób, które w najlepszy sposób przyswoiły wiedzę z omawianej tematyki 

oraz nagrodzenie najlepszych uczniów. 

5. Test wiedzy odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego,  

ul. Beskidzka 30. 



Harmonogram i tematyka spotkań: 
 

Pora roku i miesiąc Czas trwania Tematyka 

Jesień: październik Ok. 1,5 godziny „Mistrzowie kamuflażu” i „Jak 
zwierzęta przygotowują się do 
zimy?” 

Zima: styczeń/luty Ok. 1,5 godziny „Zimowa ścieżka zwiedzania” 

Wiosna: marzec Ok. 1,5 godziny „Życie rodzinne i społeczne 
zwierząt”, „Rola ogrodów 
zoologicznych” i 
„Najcenniejsze zwierzęta 
krakowskiego zoo” 
 

Wiosna: marzec/kwiecień Ok. 2 godziny Plener malarski  
 

Kwiecień Ok. 0,5 godziny Test wiedzy 

Kwiecień  Finał projektu; Rozdanie 
nagród zwycięzcom testu 
wiedzy i konkursu 
plastycznego; Wystawa prac  
– Młodzieżowy Dom Kultury 
im. K. I. Gałczyńskiego  
(Ul. Na Wrzosach 57)  

 

Informacje: 

 Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesłać do 28 września 2022 za pomocą 

karty zgłoszenia dostępnej poniżej na adres e-mail: marlena.kruk@mdkgal.edu.pl 

 Warunkiem koniecznym do spełnienia jest uczestnictwo grupy we wszystkich 

spotkaniach edukacyjnych oraz plenerze malarskim. 

 Termin każdego ze spotkań zostanie uzgodniony i podany do wiadomości 

zainteresowanych. 

 Każde z wejść do Ogrodu Zoologicznego wiąże się z nabyciem przez każdego 
uczestnika biletu wstępu w cenie 25,00 zł. (w okresie od 1 listopada do 31 marca cena 

biletu może ulec zmianie na niższą), bilet dla opiekuna to koszt 1 zł. 

 Wejście do Ogrodu Zoologicznego na plener malarski jest bezpłatne 

 Każda klasa, która weźmie udział w projekcie i teście wiedzy otrzyma 

HONOROWY TYTUŁ Przyjaciela Krakowskiego ZOO. Laureaci Testu 

Wiedzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ogród 

Zoologiczny; laureaci konkursu plastycznego otrzymają dyplomy i nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. 

 Do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów na przetwarzanie 

danych osobowych oraz publikację prac (dostępna poniżej). 

 Liczba klas biorących udział w projekcie jest ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszenia.  

 Spotkania będą dokumentowane. 
 Szczegółowych informacji udziela Marlena Kruk, tel. 12 655 07 19 wew. 23 
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CZTERY PORY ROKU W ZOO 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
1.   Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………………… 

 
2.   Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………… 

 
 

3.   Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………. 

 
4.  Klasa……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

5.   Liczba osób......................................................................................................... 
 
 
 

 
Zobowiązuję się, że wezmę udział we wszystkich organizowanych spotkaniach 

(spotkania edukacyjne oraz plener malarski). 

 

…………………………………………………… 
Podpis nauczyciela 



OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 
……………………………………(imię i nazwisko) dla celów niniejszego projektu. 

 
 

............................................................ 

 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
 
 
 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy 
Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego z siedzibą w Krakowie. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w konkursie. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do: 

 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) poprawiania danych osobowych 

c) usunięcia danych osobowych 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na prezentowanie przekazanych prac na wystawie, stronie internetowej, 
w mediach społecznościowych 

 
............................................................. 

 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na prezentowanie wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie organizatora. 

 
............................................................. 

 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


