
RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ KOŁO NAUKOWE „BYĆ JAK IGNACY”                                       

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ DO DNIA 25.03.2018r. 

 

 

Zajęcia w ramach koła BYĆ JAK IGNACY działającego w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie 

Wielkopolskiej odbywały się zarówno na podstawie scenariuszy opracowanych przez Organizatora, jak        

i wg pomysłów opiekuna koła. 

  

10 marca nasza szkoła zmieniła się w prawdziwe centrum nauki. Był to dzień niezwykły i pełen 

inspirujących warsztatów, mający na celu rozbudzić w uczniach ciekawość świata.  

Wszystko za sprawą Festynu Naukowego, który zorganizowano według formuły znanej z „Nocy 

Naukowców”. W tym dniu, oprócz warsztatów zapewnionych przez nauczycieli, szkoła gościła także 

wiele organizacji, uczelni i instytucji związanych z edukacją, którzy przyczynili się do sukcesu sobotniej 

imprezy. Zgodnie z zaproszeniem, które mówiło, iż każdy znajdzie coś dla siebie – od przedszkolaka do 

emeryta – na wydarzenie licznie przybyli mieszkańcy Środy Wielkopolskiej szukający wrażeń. 

Kosmiczna podróż podczas seansów w planetarium, wybuchowy pokaz doświadczeń chemicznych – 

czyli mobilne laboratorium Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, roboty i  strefa VR – to tylko 

niektóre z atrakcji, które znalazły się w ofercie festynu. Każdy chętny mógł nauczyć się podstaw 

programowania, zagrać w kreatywne gry komputerowe, a także zbudować własną antenę telewizyjną. 

Dla najmłodszych odkrywców natomiast przygotowano zamek z rozpływającego się piasku, zabawy 

z suchym lodem, warsztaty plastyczne oraz wspólne układanie puzzli - wszak i one rozwijają 

wyobraźnię przestrzenną, pomagają ćwiczyć pamięć i zdolności manualne. 

Organizacją poszczególnych warsztatów zajęły się m.in. Departament Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, 

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne Telkom-Telmor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia 

Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego a także instytucje i organizacje lokalne, a wśród nich: 

Ośrodek Kultury im. J. Piłsudskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich, 

Związek Strzelecki „Strzelec” RP, Warsztat Terapii Zajęciowej, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, Średzkie Towarzystwo Fotograficzne, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 



Wodociągów i Kanalizacji, Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach oraz Komenda Powiatowa 

Policji. 

Nasza szkoła, jako placówka posiadająca certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”, zadbała również o tą 

tematykę. Wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili szkołę - zarówno dzieci, jak i dorośli - mieli 

możliwość udziału w bezpłatnych badaniach przesiewowych. W ofercie znalazły się: badania wzroku, 

które wykonali specjaliści z Koła Naukowego Optyki i Optometrii, badania słuchu wykonane przez 

pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie, badania poziomu cukru we krwi 

przeprowadzone dzięki Medicus Bonus, kompleksowa ocena sprawności w obrębie motoryki dużej oraz 

badania stóp zapewnione przez Katedrę Rehabilitacji Narządu Ruchu Akademii Wychowania 

Fizycznego w Poznaniu. 

Tego dnia liczyła się tylko ciekawość świata i odwaga do zadawania pytań – a to wszystko za sprawą 

ponad sześćdziesięciu wyjątkowych warsztatów bez ograniczeń wiekowych. 

  

Sporo uwagi poświęcono promocji działalności koła. Informacje na ten temat ukazały się w : 

- lokalnej prasie, 

- lokalnym radiu, 

- TVP Poznań. 

 


