
18 września 2017 r.  odbyło się uroczyste otwarcie „Zielonej  pracowni”, z udziałem 

przedstawicieli WFOŚ, władz miasta, dyrekcji Miejskiego Centrum Edukacji 

i  przedstawicieli knurowskiej oświaty. Gości przywitały panie wicedyrektor Alina Długosz 

i Barbara Markowska. 

 Zielona Pracownia 

 Na pracownię wybrano salę na parterze.  Twórcą projektu był pan Marek Powiecka, 

pomysłodawcą – pani dyrektor Marzena Rudzewicz. Tworzenie pracowni rozpoczęto od 

gruntownego remontu sali: pomalowano salę wykorzystując różnorodne kolory, którymi 

zaznaczano odpowiednie strefy: 

a) życie morskie  w kolorze niebieskim - pod sufitem  zawisły różne gatunki ryb  

i stworzeń morskich, 

b) prehistoryczną w kolorze żółtym, nad którą pod sufitem zawisł szkielet dinozaura 

zakupiony przez Radę Rodziców, 

c) roślinną w kolorze zielonym, gdzie umieszczono regał z półkami kwitowymi  

i kwiatami, tworząc zieloną ścianę, 

d) człowieka w kolorze piaskowym, gdzie umieszczono mobilny szkielet człowieka 

o wysokości 170 cm oraz  zakupiony przez Radę Rodziców - szkielet dziecka. 

 Sufit pomalowano na czarny kolor, mający odzwierciedlać sklepienie nieba. 

Umocowano nowe oświetlenie w srebrzystych obudowach.  

 Na podłodze znalazła się nowa wykładzina zaprojektowana i wykonana  

na zamówienie, odzwierciedlająca mapę fizyczną skorelowaną z poszczególnymi strefami 

tematycznymi. 

 Pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt: rzutnik multimedialny umocowany na 

stałe pod sufitem, laptop podłączony do rzutnika oraz głośników.  

Aby można było w każdej chwili korzystać  ze sprzętów, umocowano ekran elektryczny 

zwijany i rozwijany za pomocą pilota. Ponadto w pracowni znalazły się tradycyjne sprzęty, 

takie jak tablica biała i zielona, używane do codziennej pracy. 

 Zadbano o nowoczesne meble, ławki i krzesła. Zakupiono ławki trzyosobowe 

w dwóch różnych rozmiarach – ustawiono je w dwóch rzędach, po 6 ławek w rzędzie. Trzy 

pierwsze ławki w rzędach przeznaczono dla niższych dzieci, a trzy kolejne  

w rzędach – dla wyższych dzieci. Przy każdej ławce znalazły się ergonomiczne krzesła – 

niższe (18 krzeseł) w kolorze czerwonym i wyższe (18 krzeseł) w kolorze zielonym. 

Ponadto zakupiono nowe meble: biurko, szafę, którą ustawiono na tylnej ścianie  

i 3 regały, które ustawiono na bocznej ścianie.  Wszystkie meble są w przyjemnej kolorystyce 

- buku z zielonymi wstawkami. W regałach ze szklanymi gablotami umieszczono zakupione 

pomoce dydaktyczne, takie jak: różnorodne modele części ciała człowieka (czaszka, model 

skóry, oka, ucha, serca, tors człowieka, staw biodrowy, staw kolanowy, staw nadgarstkowy), 

skamieniałości, modele  owadów i gadów (Bielinek Kapustnik, Cykada – Pluskwiak, 



Jaszczurka, Jelonek, Konik, żaba – rozwój), zestawy preparacyjne, szkiełka, walizka EKO – 

BADACZA,  model kosmograficzny 

W szafie schowano mikroskopy i preparaty do badań. 

W sali wymieniono również umywalkę, którą zabudowano szafką.  

W oknach umieszczono pionowe i poziome rolety. 

 Salę oznaczono odpowiednią tablicą informującą, iż zadanie zostało dofinansowane 

przez WFOŚiGW. 

 

Więcej informacji można znaleźć w „Przeglądzie lokalnym”. 

http://przegladlokalny.eu/pracownia-jak-przygoda 

 

Przyrodnicze wiersze: 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/przyroda-polska-305677 

https://przyrodablog.wordpress.com/#content 

http://www.tadeko.republika.pl/Wiersze%20Przyroda.html 
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