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Formularz z realizacji projektu „Lider Lokalnej Ekologii” 



Spotkanie z rodzicami.  
Rodzice wraz z dziećmi klas Vd i Ve uczestniczyli                            
w warsztatach matematyczno- przyrodniczych 

zorganizowanych przez panie A. Dzieweczyńską i A. Madej. 
Celem spotkania było poszerzenie świadomości ekologicznej        

w środowisku lokalnym. 
 



Uczniowie klasy Vb i Vc wraz z wychowawcami uczestniczyli 
w wycieczce terenowej do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo- 
Leśnej, gdzie tematem było drzewo, jako surowiec. Ponadto 
celem zajęć było kształtowanie postawy szacunku wobec 
otaczającej nas przyrody. 



Celem apelu „Ciepło, bezpiecznie, nowocześnie” była 
popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska, uświadamianie szkodliwości                                             
i niebezpieczeństwa spalania odpadów w piecach 

przydomowych, recykling oraz poznanie alternatywnych 
źródeł energii. Uczniowie klasy Vb przygotowali 

przedstawienie  o tematyce ekologicznej na motywach baśni 
o Królewnie Śnieżce. 

 



 Akcja ulotkowa odbywała się wraz z kolportażem 
naszej szkolnej gazetki. W placówce pojawiły się ulotki 

na temat akcji oraz szkodliwości spalania odpadów                            
w piecach domowych. 

 



Klasy V uczestniczyły w konkursie wiedzy ekologicznej 
„Różne źródła energii” oraz „Recykling”, dzięki czemu 
poszerzyły wiedzę z zakresu ochrony środowiska. 



Klasy IV mogły włączyć się w realizację projektu 
poprzez przygotowanie prac plastycznych na konkurs 

pn. „Alternatywne źródła energii”. Najciekawsze 
plakaty trafiły na wystawę umieszczoną na holu szkoły.  



W miesiącu kwietniu w gazetce szkolnej                  
„Ale numer” ukazał się artykuł promujący 

projekt „Lider Lokalnej Ekologii” w społeczności 
uczniowskiej. 



Zorganizowano również konkurs dla klas VI 
na prezentację multimedialną „Szkodliwość 

spalania śmieci w piecu domowym”. 
Zwycięska prezentacja została 

zaprezentowana na apelu 
podsumowującym realizację projektu. 



Efekty projektu  
„Ekokonsument zasobów, dóbr i usług-                                      

człowiek w harmonii z przyrodą.” 
 

 Wzrost świadomości 
ekologicznej wśród uczniów                
i rodziców. 

 Kształtowanie postawy 
współodpowiedzialności               
za stan środowiska 
naturalnego Gminy 
Wejherowo. 

 Zmiana zachowań wśród 
mieszkańców dotycząca 
gospodarowania odpadami             
w naszych domach. 

 Poznanie alternatywnych 
źródeł energii przyjaznych dla 
naszego zdrowia i otoczenia. 

 

 



Dziękujemy za uwagę  

Materiały źródłowe: 

Broszury edukacyjne  

• „Różne źródła energii”, 

• „Ciepło jak z bajki”, 

• „Czym palisz w swoim 
ognisku domowym”. 


