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Dzika Klasa – GSS Gdynia  
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Dzika Klasa – program 

XI - „Kolory przyrody” 
X – „Zbieramy zapasy” 
IX – „Leśny plac zabaw” 
 
 

II – „Ślady zwierząt” 
I – „Krajobraz zimowy” 
XII – „Zima tętniąca życiem” 
 

III – „W poszukiwaniu  
          zwiastunów wiosny” 
IV – „Jak przetrwać w lesie?”                          
V – „Uwaga pod nogi” 
 

VI – zajęcia podsumowujące,  
         z rodzicami 
 



Dzika Klasa – stałe elementy 

 powitanie lasu 
 
 
 
 

 pożegnanie lasu 

„Lesie nasz ty lesie, lesie nasz jesienny, 
Witamy cię radośnie, boś ty jest przepiękny” 
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Dzika Klasa – stałe elementy 



„Dzika Klasa” – co dalej…? 

 2016/2017 
 10 klas z gdyńskich szkół 
 Wydział Edukacji  

UM Gdynia 



Kto chce podziczyć? 



Zapraszam na Akcję Bałtycką! 

akbalt.ug.edu.pl 



Dziękuję! 
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