
 

 

 

 

 

 

 

Nasza Planeta Ziemia 

Sala edukacyjna                                                       

w Szkole Podstawowej nr 28 

w Bielsku-Białej 

(dzielnica Hałcnów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Żyjemy w czasach błyskawicznych zmian, w których wiedza i rozwój 

technologii osiągnęły ogromne stadium zaawansowania. Przed szkołą stoi wiele 

poważnych wyzwań, musi być instytucją, która będzie na bieżąco, będzie 

zaskakiwać, przyciągać, podążać za zmieniającym się światem, nowoczesnymi 

technologiami i odkryciami naukowymi. Realizacja tych celów jest  bardzo 

trudna, jeśli nie idzie za tym wyposażenie pracowni lekcyjnych w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne. 

Na lekcjach przyrody, biologii, fizyki i chemii szczególnie szkodliwe 

mogą być bazujące na kanale werbalnym metody podawcze, które sprawiają, że 

duża część uczniów nie rozumie tego, czego się uczy. Dzieci powinny mieć 

możliwość eksperymentowania, wyciągania wniosków, odkrywania 

i konstruowania, jednym słowem to nauka oparta na doświadczeniu daje 

największe efekty. Nauczyciel powinien pozwolić swoim uczniom na 

samodzielne odkrywanie praw przyrody - przez wykonywanie doświadczeń 

i eksperymentów. Jednak nawet proste doświadczenia wymagają odpowiednich 

warunków wyposażenia. Nie da się badać zjawisk świetlnych bez lupy, a siły 

przyciągania bez magnesu. Na pewno byłoby jeszcze ciekawiej, gdyby było 

można użyć na lekcji ławy optycznej czy pryzmatów, a salę można dodatkowo 

zaciemnić. Nauka jest najbardziej efektywna, jeśli dzieci mają kontakt 

z konkretnymi zjawiskami i wyciągają wnioski z obserwowanych przykładów. 

Uczniowie powinni mieć możliwość odkrywania tego, co niewidoczne gołym 

okiem, np. drobin i ich ruchów czy budowy ludzkich tkanek. Niezbędny staje się 

mikroskop czy dostęp do interaktywnych animacji. Każdy uczeń powinien mieć 

możliwość samodzielnego przygotowania preparatu mikroskopowego, spokojnej 

obserwacji i wyciągania wniosków. 

Powiedzenie Konfucjusza bardzo dobrze oddaje ducha współczesnej 

dydaktyki: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi 

zrobić, a zrozumiem.” Stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczej pomoże 

rozbudzić w uczniach naszej szkoły zainteresowanie otaczającym światem                  



i umiejętność analizowania zjawisk. Nauczyciele będą mieli warunki, 

by uczniowie mogli obserwować i „doświadczać”  jak najwięcej. Lekcje 

powinny być pewnego rodzaju „przygodą”, a uczniowie to odważni badacze, 

którzy nieustannie zdziwieni światem poznają tajemnice przyrody. Nauka 

w nowej, bogato wyposażonej sali w najnowsze zdobycze techniki na pewno 

będzie cieszyć, inspirować i pobudzać wyobraźnię. 

 

Opis projektu 

Projekt zakłada remont oraz wyposażenie sali lekcyjnej w pomoce 

edukacyjne niezbędne do przeprowadzania zajęć z przyrody, geografii, biologii, 

fizyki oraz chemii. Sala ta, usytuowana jest na II piętrze w Szkole Podstawowej 

nr 28 w Bielsku-Białej, jest ona na tyle duża, że pomieści 30 uczniów oraz 

wszystkie niezbędne pomoce dydaktyczne. 

Remont sali obejmuje następujące działania: 

• wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, ościeżnic 

drewnianych, 

• obicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, 

• zabezpieczenie podłóg folią, 

• demontaż boazerii drewnianej, 

• uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, 

• obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, 

• zamontowanie ościeżnic drewnianych zwykłych, 

• wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 

• gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome, 

• malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów, 

• malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki, podokienników 

itp., 

• tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej oraz tynki                     

z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, 

• wykonanie osłon na grzejniki – szczeblinowe sosnowe, lakierowanie 

osłon, 



• wymiana pojedynczych płytek posadzkowych, 

• umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym wraz                      

z baterią umywalkową lub zmywakową. 

 Podsumowanie kosztorysu     29 120,94 zł     

 

„Nasza Planeta Ziemia” wyposażona będzie w pomoce i urządzenia 

dydaktyczne takie jak: 

• Monitor interaktywny 75' (Nowa generacja modułu Android w wersji 7.0 oferuje 

szybsze podzespoły i wyższą wersję systemu operacyjnego co sprawia, że obsługa monitora 

jest jeszcze bardziej płynna oraz pozwoli na zainstalowanie bardziej wymagających aplikacji. 

Wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesyłania obrazu pozwala na połączenie                 

z 8 komputerami lub urządzeniami mobilnymi na raz i wyświetlanie do czterech obrazów 

jednocześnie. Bezprzewodowe przesyłanie obrazu, dźwięku i dotyku pozwala na jeszcze 

wygodniejszą współpracę i eliminuje potrzebę podłączania każdego z komputerów 

bezpośrednio do monitora. Dodatkowo możliwe jest rozszerzenie o Avtek Share, sprzętowe 

rozwiązanie, które pozwoli na połączenie z komputerem bez konieczności instalowania na 

nim kolejnego oprogramowania).                                                                                                                                               

                                                                                        Cena  15 500zł         

 Lupy (Obudowa wykonana z lekkiego i wytrzymałego metalu, rączka wykonana z lekkiego 

i wytrzymałego plastiku, średnica soczewki : 75mm, powiększenie: około 3x,soczewka 

wykonana ze szkła) 

Cena 24zł/ sztuka ( 30 sztuk) 720 zł      

 Siłomierze (Przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie).  

 

Zestaw zawiera 6 siłomierzy (dynamometry)  Cena 120 zł  

 

 Barometr z mosiądzu 

                                                                                  Cena 85 zł 



   

 Kompasy w metalowej obudowie 

 Cena  35 zł /szt. (30 sztuk) 1 050 zł   

 Pryzmat szklany (Duży pryzmat szklany o kątach 60 stopni, wymiarach ścian 

równobocznych 25 mm i długości (wysokości) 75 mm. Doskonały do przeprowadzania 

doświadczeń fizycznych z zakresu optyki, i to nie tylko podstawowego eksperymentu, jakim 

w szkole jest demonstracja na lekcji fizyki rozszczepiania światła. Używając pryzmatów 

można badać załamanie światła (promienia świetlnego) w pryzmacie i innych ośrodkach, 

całkowite wewnętrzne odbicie, czy też określać kąt graniczny). 

 

                                          Cena  45 zł                

 Globusy fizyczne (małe 30 cm i duży) 

  
Cena 33zł /szt. ( 30 sztuk małych globusów )  990 zł     

1 globus duży podświetlany  310 zł      

 Waga elektroniczna (1000g/01g ) 

 Cena 279 zł     



 

 Kolekcja skał i minerałów 

Zawartość: 

50 okazów o wym. 2,5 cm, 

7 minerałów skałotwórczych, 

7 skał magmowych, 

8 skał metamorficznych, 

8 skał osadowych, 

14 rud metali i niemetali, 

6 kamieni szlachetnych, 

drewniane pudełko z pokrywą. 

                                            Cena 310 zł 

 

 

 Kolekcja skamieniałości (Tematyczne małe kolekcje skał, minerałów i skamieniałości 

umożliwiają wybór aktualnie potrzebnych zestawów. Doskonałe uzupełnienie lekcji, zachęca 

dzieci do poszukiwania dalszych informacji. Kolekcje zawierają po 15 okazów o wielkości ok. 

3,8 cm. Umieszczone są w pudełeczku z przegródkami, a okazy są numerowane i opisane                

w instrukcji). 

 

                                Cena 180 zł 

 

 

 

 

 

 



 

  MODEL DNA (Duży model helisy DNA pozwala demonstrować budowę DNA i proces 

jego replikacji. Każdy element jest innego koloru i kształtu, reprezentując resztę cukrową 

(pentozę), resztę fosforanową i zasadę azotową. Wbudowana samokontrola nie pozwala na 

błędne połączenie, np. tyminy z guaniną ). 

                                                                      Cena 300 zł 

 

 

 Szkielet człowieka (Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów                  

na statywie. Wysokość 178 cm). 

                                                                                              Cena 990 zł      



 

 Model serca ( Uproszczony model serca w wielkości naturalnej, rozkładany na 4 części, 

ukazuje najważniejsze struktury  budowy zewnętrze i wewnętrznej serca ). 

 

Cena 179 zł.        

 Model komórki roślinnej i zwierzęcej (Modeli komórki roślinnej, wykonany                       

z tworzywa sztucznego, na podstawie. Trójwymiarowa powierzchnia przekroju komórki, 

wyraźnie przedstawione ściany komórkowe oraz żywe kolory pozwalają w sposób ciekawszy 

omówić budowę i funkcje komórki roślinnej. Wymiary całkowite pomocy: 41,5x30x7,5 cm.). 

 

Cena  za zestaw 538 zł       

• Mikroskopy dla uczniów (40x- 400x) 

 Cena 320 zł / szt.  ( 15 sztuk) 4 800 zł     

 



 Mikroskop cyfrowy 

Cena  669 zł        

 

• Zestaw preparatów mikroskopowych 

 Cena za zestaw 269 zł       

 Szkiełka podstawowe i nakrywkowe 

Cena 30 zł       

 Zestawy preparacyjne (igły preparacyjne, pipety Pasteura, pęsety). 

Cena  80 zł/szt. ( 30 sztuk) 2 400 zł       

 Stojak do przechowywania  plansz 

    Cena 590 zł  

 Zestaw odczynników do biologii   

Cena 790 zł       

 

 Zestaw odczynników chemicznych (Zestaw odczynników (reagentów) i substancji 

chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń na lekcjach 

biologii lub przyrody- 84 odczynniki).                                                                                                              

                                                                                                 Cena 1 450 zł   



 Statyw laboratoryjny uniwersalny (W skład zestawu wchodzą elementy, które 

odpowiednio ze sobą łączone tworzą statyw demonstracyjny z wyposażeniem. Zestaw pozwali 

przeprowadzić wiele ciekawych eksperymentów w pracowniach szkolnych. Prosty, 

funkcjonalny statyw z bazowym wyposażeniem, stanowiący nieodłączne wyposażenie każdej 

pracowni i laboratorium szkolnego). 

 

Cena 350 zł       

 

 Zestaw szkła laboratoryjnego           

Cena 1 750 zł       

 zestaw preparatów mikroskopowych    

  Cena  269 zł       

 Palnik szklany spirytusowy z trójnogiem 

Cena  99 zł        

 Łapy do probówek 

Cena  8 zł /szt. ( 15 sztuk) 120 zł     

 Ława optyczna (Ława optyczna z pełnym wyposażeniem składa się z ławy optycznej                 

z anodyzowanego aluminium długości 120 cm z przesuwną skalą 100-centymetrową na boku 

ławy, elementów do mocowania na ławie części optycznych  i innych (niezbędnych do 

przeprowadzenia wszystkich doświadczeń podstawowych i dodatkowych), takich jak 



platforma, uchwyty do soczewek, stolik do pryzmatów, płytki z otworami i prowadnicami, 

przyrząd do wytwarzania promieni (z wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewką, 

prowadnicami bocznymi i przednią oraz źródłem światła) oraz bogatej gamy akcesoriów 

optycznych, takich jak: soczewki wklęsłe, wypukłe, podwójnie wklęsłe i podwójnie wypukłe, 

diafragmy z wąskimi i szerokimi szparami, zwierciadła płaskie i zakrzywione, filtry barwne              

i wzorniki kolorów, filtr z mieszaniem 3 barw, ekran biały, pryzmaty o różnych kątach, w tym 

także bloki pryzmatyczne, slajdy z otworami o różnych średnicach, z literą F, z podziałką               

i tarczami. Łącznie 66 podstawowych elementów). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena   1 390 zł  

• Laboratorium Einsteina (Zajęcia z wykorzystaniem czujników  einstein™  zainteresują 

każdego ucznia, pozwoli najmłodszym uczniom łatwo przyswoić wiedzę, a dla bardziej 

wymagających będzie mobilizującym wyzwaniem). 

• Biologia 

W skład Zestawu wchodzi: 

- Einstein Tablet (Mobilna jednostka sterująca) 

- Einstein Labmate (Jednostka sterująca do komputera) 

- czujnik wilgotności 

- czujnik ph z normalną elektrodą 

- czujnik temperatury (-40C do 140C) x 2 szt. 

- czujnik ciśnienia (150 do 1150 mbar) x 2 szt 

- kolorymetr 



 

 Cena 7 100 zł    

 

• Fizyka 

  W skład Zestawu wchodzi: 

 -Einstein Tablet (Mobilna jednostka sterująca) 

-czujnik napięcia elektrycznego 

-czujnik prądu (2,5A) 

-czujnik siły 

-czujnik odległości 

-czujnik ładunku elektrostatycznego 

Cena 6 600 zł     

•  Chemia 

              

               W skład Zestawu wchodzi: 

               - Einstein Tablet (Mobilna jednostka sterująca) 

               - Einstein Labmate (Jednostka sterująca do komputera) 

                - czujnik ph z normalną elektrodą 

                - czujnik ciśnienia (150 do 1150 mbar) 

                - czujnik temperatury powierzchniowej (-40C do 140C) 

                - czujnik termopary (0C do 1200C) 

Cena 5 600 zł       



   

• Zestaw szkolny (stolik + krzesło) 

Cena za komplet 30 sztuk -  6 000 zł      

 Dywan interaktywny 

     Cena   9 000 zł      

 

 

Koszt całkowity 99 992,94 zł 

 

   Wizualizacja sali 

 

 

 

Projekt opracowała: mgr Anna Stachura 


