SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU
EDUKACYJNEGO „Z EKOLOGIĄ NA TY”

W tym roku szkolnym nasza szkoła podjęła się realizacji Ogólnopolskiego Projektu
Edukacyjnego „Z ekologią na Ty”. Celem projektu było między innymi doskonalenie
umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska
przyrodniczego, samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania
nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych oraz kształtowanie umiejętności
obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania
eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
Realizacja projektu rozpoczęła się jeszcze we wrześniu i trwała do początku maja.
Poszczególne zadania realizowane były w klasach 3c, 5e oraz w grupie świetlicowej złotej.
Projekt podzielony był na pięć modułów, które zawierały zadania o różnej tematyce. Udało
nam się zrealizować większość zaproponowanych przez organizatorów projektu zadań.

Oto nasze działania:

MODUŁ I – JESTEM EKO

Kodeks ekologa
Klasa 3c na zajęciach ekologicznych wysłuchała książki „Codzienne wybory” napisanej przez
ucznia naszej szkoły na konkurs „Piszę książkę”. Na podstawie tej książki wspólnie opracowali
kodeks ekologa. Uczniowie dowiedzieli się, że należy oszczędzać wodę i światło, segregować
śmieci, częściej korzystać z roweru niż z samochodu, a idąc po zakupy zabierać ze sobą torbę
z materiału.

Jestem eko
Na zajęciach ekologicznych w klasie 5e prowadziliśmy dyskusję na temat: co to znaczy być
eko. Następnie wyszliśmy przed szkołę i uczniowie wykonali kredą na chodniku pracę
wielkoformatową – wymyślone hasła ekologiczne oraz rysunki związane z ekologią.

Eko – co to właściwie znaczy?
Dzieci ze złotej grupy świetlicowej odpowiadały na pytanie: co to znaczy eko? Dla jednych
to dbanie o przyrodę, dla innych oszczędzanie wody lub sortowanie śmieci. Wszystkie dzieci
starały się, by ich odpowiedzi były jak najmądrzejsze

Eko wiedza
Klasa
3c
wzięła
udział
w
multimedialnym
quizie
ekologicznym,
zorganizowanym
z okazji akcji Sprzątania Świata.
Zmierzyli się w nim z szeregiem
trudnych pytań. Pozwolił on
wzbogacić wiedzę uczniów na temat
konieczności dbania o Naszą Planetę.

.

MODUŁ II – PRZYRODA WOKÓŁ NAS

Spotkanie z leśnikiem
Spotkanie z leśniczym oraz zajęcia w terenie to doskonała okazja do zdobywania wiedzy
przyrodniczej. Klasa 3c mogła bezpośrednio obserwować pracę mrówek, rozpoznawać
gatunki drzew oraz ich liście. Poznała wiele tajemnic, które kryje w sobie las, ale to tylko
rozbudziło chęć poszerzania wiedzy. Uczniowie dowiedzieli się również, jak służba leśna
pomaga chorym zwierzętom oraz jak ważna jest praca leśniczego.

Sadzenie łąki kwietnej
Uczniowie klasy 3c zasadzili łąkę kwietną na terenie szkoły. Każdy uczeń otrzymał paczkę
ziaren roślin miododajnych (pozyskanych od sponsora – Pasieki Rodziny Sadowskich),
wykopał rowek, zagrabił, uklepał i podlał zasadzone roślinki. Następnie wykonaliśmy
specjalną tabliczkę informującą, że tu jest posadzona łąka kwietna. Już widać jak kwitną
pierwsze roślinki

.

Wycieczka do lasu – stworzenie zielnika z liści
Każdy przyjaciel przyrody stara się wiedzieć jak najwięcej na temat otaczającego
nas środowiska. Doskonałą okazją do wzbogacania wiedzy była wycieczka do lasu oraz
stworzenie zielników ze znalezionych tam „skarbów”. Pojęcia: drzewo, krzew, roślina zielna
oraz wygląd ich liści nie mają przed klasą 3c tajemnic.

Zmiany klimatyczne
Uczniowie klasy 5e obejrzeli krótki film na temat niskiej emisji, po czym stworzyli mapę
mentalną, na której umieścili rysunki i zdania związane z tym tematem. Podczas tworzenia
mapy omawiano źródła zanieczyszczeń powietrza (naturalne i wytwarzane przez człowieka),
wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i środowisko, co wolno, a czego nie wolno
spalać w paleniskach domowych. Zajęcia zakończyła rozmowa na temat indywidualnych
konkretnych zachowań prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, które
mogą podjąć uczniowie wraz ze swoimi rodzicami w domach oraz przygotowanie ulotki
promującej pozytywne ekologiczne działania „Smogowi powiedz nie”.

Jak zrozumieć Ziemię?
Dzień Ziemi to doskonała okazja do refleksji dla każdego mieszkańca Błękitnej Planety. Każdy
powinien zadać sobie pytanie: Jak mogę pomóc Ziemi? Za co kocham Ziemię? Za co
przepraszam naszą planetę? Uczniowie klasy 3c poszukiwali odpowiedzi na te pytania
tworząc własne lapbooki z okazji Dnia Ziemi.

Woda wspólnym dobrem
Uczniowie grupy świetlicowej złotej uczestniczyli w zajęciach ekologicznych „Woda
wspólnym dobrem”. W ramach tych zajęć przypomnieli sobie, w jakich formach występuje
woda w przyrodzie i do czego jest wykorzystywana w gospodarstwie domowym. Dowiedzieli
się, że ograniczanie zużycia wody w niektórych obszarach pozwoli na lepsze gospodarowanie
jej zasobami, przez co kolejne pokolenia ludzi będą miały lepszy dostęp do czystej wody.
Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody takich jak korzystanie z prysznica zamiast brania
długich kąpieli czy zakręcanie wody podczas mycia zębów. Każdy uczeń przygotował swoją
kroplę „oszczędzania wody”. Z kropli powstał wspólny plakat.

Happening „To nie dzieci palą śmieci”
Zorganizowaliśmy happening w ramach obchodów „Dnia Czystego Powietrza”. Uczniowie
klasy 5e maszerowali ulicami miasta, niosąc transparenty oraz plakaty, skandując wcześniej
przygotowane hasła ekologiczne. Po drodze dzieci rozdawały przechodniom tulipany
wykonane z materiałów ekologicznych, do których przyczepione były hasła ekologiczne oraz
wydrukowane, przygotowane wcześniej ulotki. Po powrocie do szkoły plakaty i transparenty
zostały wyeksponowane na wystawie w holu przed biblioteką, aby przypominały wszystkim
nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, że chcielibyśmy zawsze oddychać czystym
powietrzem.

Ekologiczna uprawa fasoli
Co wyrośnie z małego nasionka? Jakich warunków potrzebują rośliny do życia? Jak przebiega
cykl rozwojowy fasoli? Ile centymetrów potrafi urosnąć fasola przez dobę? Na te i inne
pytania szukała odpowiedzi klasa 3c dokonując obserwacji wzrostu fasoli. Spostrzeżenia były
niezwykle cenne, a wiedza zdobyta w praktyce niezastąpiona.

Wiosnowitanie
Tym razem treści przyrodnicze – na wesoło! Spragnieni kontaktu z przyrodą, uczniowie klasy
3c z niecierpliwością oczekiwali na wiosnę. Najpierw ułożyli ogłoszenie poszukując
najpiękniejszej pory roku, później tworzyli Wiosnowitacze, ekologiczne pojazdy.

MODUŁ III – RADY NA ODPADY

Eko konkurs
W bibliotece szkolnej odbył się konkurs plastyczno-techniczny „Ekoludek” mający
na celu propagowanie i zachęcanie do myślenia na temat ponownego zastosowania
odpadów. Uczniowie mieli za zadanie wykonać Ekoludka z materiałów recyklingowych typu:
butelki plastikowe, kartony,
gazety, korki, puszki itp.
Na konkurs otrzymaliśmy dużo
kreatywnych i ciekawych prac,
w
których
widać
było
pomysłowość
oraz
zaangażowanie
w
pracę.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali drobne upominki,
a ponad 10 osób zostało
nagrodzonych.

Sprzątanie świata
„Myślę, więc nie śmiecę” – takie hasło towarzyszyło nam podczas akcji Sprzątania Świata.
Zajęcia tematyczne, opowieści ekologiczne, zagadki, konkursy, działalność artystyczna – to
podjęte przez naszą szkołę aktywności.

Mistrzowie segregacji odpadów
Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie.
Na ten problem zwróciliśmy uwagę podczas warsztatów współorganizowanych przez
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku, w których uczestniczyli uczniowie
klasy 5e oraz klasy 3c. Prowadzący zajęcia przypomnieli do jakich pojemników należy
wrzucać szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, odpady zmieszane oraz odpady roślinne.
Na zakończenie uczniowie wzięli udział w zabawie „Mistrz segregacji odpadów”.
Wylosowane z worków śmieci wrzucali do odpowiednich kolorowych pojemników.
Uczniowie, którzy wykonali bezbłędnie zadanie, dostali drobne upominki od PGO w Płocku.

Opakowania
Uczniowie klasy 5e, podczas zajęć ekologicznych, malowali farbami torby bawełniane, które
mogą używać do różnych celów. Dowiedzieli się, że najważniejszą zaletą takich toreb jest ich
przyjazność środowisku naturalnemu - jeśli taką torbę będziemy używać prawidłowo i dbać
o jej stan, posłuży nam ona przez całe lata, co ograniczy ilość produkowanych przez nas
sztucznych odpadów – reklamówek czy jednorazowych torebek foliowych.

Wycieczka
Uczniowie klasy 5e wzięli udział w wirtualnej wycieczce do stacji segregacji opadów. Mieli
niepowtarzalną okazję zobaczyć, jaką drogę pokonują śmieci po opuszczeniu kosza w ich
domach. Dowiedzieli się, między innymi, że z granulatu uzyskanego z butelek typu pet
wyprodukować można polarowe bluzy oraz nowe butelki. Z makulatury - papier toaletowy,
a z elektrośmieci odzyskać można cenne metale.

MODUŁ IV – EKO ZDROWIE

Zdrowo jemy
Uczniowie klasy 3c na zajęciach poznali tajemnice
ekologicznych upraw. Dowiedzieli się, jak ważne jest
wprowadzenie zdrowych produktów do swojego
menu. Jadłospisy, które stworzyli, zostały
skomponowane zgodnie z zasadami zdrowego
odżywiania, a owocowy jeż zachęcał do spożywania
owoców, najlepiej w ekologicznych upraw.

Spotkanie z dietetykiem
W bibliotece szkolnej gościliśmy panią dietetyk Ninę Sulkowską, specjalistę żywienia. Celem
spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie się i zdrowy styl życia. Ciekawa
prezentacja połączona była z rozmową z uczniami klasy 5e na temat prawidłowego
odżywiania się. Dzieci podczas spotkania dowiedzieli się jak wygląda dobrze skomponowany
pierwszy posiłek, którym jest śniadanie oraz jak ważna rolę odgrywają warzywa i owoce.
Spotkanie bardzo się dzieciom podobało, gdyż na koniec zajęć każdy uczeń otrzymał od pani
dietetyk zdrowe słodkości – „kulkę mocy” oraz deser z chia. Pyszności

Piramida żywienia
W klasie 5e przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące wartości odżywczych różnych produktów
i ich wpływu na zdrowie człowieka. Dzieci stworzyły piramidę żywieniową z kartonu,
następnie przyklejały do niej gotowe obrazki produktów żywieniowych, wycięte z gazetek
sklepowych. Co muszą zapamiętać - unikamy słodyczy, chipsów i napojów gazowanych!

MODUŁ V – EKO INSPIRACJE

Eko hasła
W ramach zajęć ekologicznych uczniowie klasy 5e stworzyli piękne ekologiczne hasła. Ważne,
aby od najmłodszych lat mieć świadomość, że czysta i zadbana planeta to lepsze i zdrowsza
życie dla każdego z nas.

Papierowe dzieła
Uczniowie z klasy 5c oraz grupy świetlicowej złotej wzięli udział w warsztatach ekologicznych.
Każdy stworzył swoją własną, niepowtarzalną zabawkę z recyklingu. Działanie
to uświadomiło najmłodszym, iż zwykłe opakowanie po soku, rolce od papieru lub jajkach
może zamienić się w coś niesamowitego. Udział w warsztatach w znaczącym stopniu wpłynął
na kreatywność uczniów, którzy później chętniej uczestniczyli w naszych innych inicjatywach.

Spotkanie z książką
W tym roku szkolnym z okazji
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych
biblioteka
szkolna
przeprowadziła szereg aktywności
związanych z ekologią m.in. został
stworzony kącik książek o tematyce
ekologicznej, a nauczyciele czytali
na lekcjach wybranym klasom książki
o tematyce ekologicznej.
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