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   W projekcie edukacyjnym brali udział uczniowie klas I-III , IV-VI .  Klasy  Ia 

,Ib, Ie, If, IIe (26 uczniów) , kl. IIIb (25) ,kl.IIc (23) , kl.IVb (21) , kl.IVd (15), 

kl.IVc (19), kl.Vd (21), kl.Ve (21), kl.VIa (17), kl.VIb (21), kl.VIc (16), kl.VId 

(16), kl.VIe (16).Razem w projekcie uczestniczyło 245 uczniów. 

 





1.Wycieczka terenowa 

• Temat:  Stan czystości wód Bałtyku w Mechelinkach. 

• Cel : lokalizacja ujścia kolektora wprowadzającego wodę do Bałtyku z 

Oczyszczalni Dębogórze. 

• Ocena stanu czystości wód na podstawie fauny i flory tego obszaru. 

• Poszukiwanie stanowisk mikołajka nadmorskiego na terenie rezerwatu 

Mechelińskie Łąki. 

 





2. Przedstawienie 

• Temat: „W bajkowym lesie ". 

• Uczniowie klas IV wraz zwychowawcami przygotowali i zaprezentowali dla 

społeczności szkolnej i zaproszonych gości barwne przedstawienie mówiące 

o potrzebie  ochrony zasobów wodnych. Podkreślono znaczenie obiegu 

wody w przyrodzie dla ludzi , zwierząt i roślin. 

 







3. Akcja ulotkowa i plakatowa 

• Uczniowie wraz z koordynatorem roznieśli ulotki oraz broszury w dzielnicy 
Obłuże.  

• Ulotki dotyczyły szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych , 
znaczenia wód powierzchniowych , konieczności  oszczędzania wody ,jakości 
wody w naszych kranach.  

• Informacje znalazły sie w sklepie "Gruszka", w Bibliotece , kwiaciarni ,były 
rozdawane mieszkańcom Obłuża na ulicy oraz  rodzicam w czasie zebrań w 
naszej szkole.  Razem rozdano ok.70 ulotek  35 broszur . 

 



4. Szkolny turniej wiedzy 

• Temat : „Woda – liczy się każdy łyk". 

• Uczniowie klas VI przygotowali prezentację oraz gazetkę szkolną. Uczniowie 
klas III brali udział w prezentacji i mieli za zadanie zapoznać się z 
informacjami z gazetki. Do konkursu przystąpiło 6 drużyn każda miała za 
zadanie w jak najkrótrzym czasie rozwiązać zadania tematyczne.  

• Uczestnicy turnieju oraz widzowie dowiedzieli się między innymi : skąd woda 
w naszych kranach , dlaczego jej jakość jest taka wysoka , jak i dlaczego 
należy oszczędzać wodę pitną. 

 



5.Konkurs plastyczny 

• Temat:” Spalanie śmieci szkodzi i szpeci” 

• Uczniowie klas IV-VI przystąpili do konkursu plastycznego , wcześniej byli 

uczestnikami lekcji tematycznej , która poruszała problem spalania śmieci w 

gospodarstwach domowych. 

• Do konkursu przystąpiło 27 uczniów , prace laureatów umieszczono na holu 

szkoły. 

 



6. Gazetka szkolna 

• Temat : „H2O  - CZYLI  CO ?". 

• Uczniowie klas V I VI przygotowali gazetkę informacyjną , która miała za 

zadanie zapoznać szpołeczność szkolną z problemem deficytu wody pitnej 

na świeci oraz potrzebą jej oszczędzania. 

• Informacje dotyczyły również ujęć wody pitnej dla Gdyni , sposobów jej 

uzdatniania oraz funkcjonowaniu Oczyszczalni Dębogórze. 

 





7.Warsztaty „H2O łyk wiedzy” 

• Uczniowie klas IV wzięli udział w warsztatach organizowanych w Centrum 

Nauki Experyment Gdynia. 

• Samodzielnie wykonywali doświadczenia badając właściwości wody i jej 

skład. 

• Dowiedzieli się jak duże znaczenie ma woda dla ludzi , wyciągali wnioski z 

doświadczeń i odpowiadali na pytania wykładowcy. 







8.Lekcje tematyczne 

• Temat : „ Skąd woda w naszych kranach?” 

• Uczniowie klas IV i V dowiedzieli się o głębinowych ujęciach wody dla 

Gdyni o sposobach uzdatniania oraz o dobrej jej jakości. 

• Na mapach lokalizowali studnie głębinowe oraz tereny ochronne dla ujęć 

wody. 

• Omówiono również sposoby oszczędzania wody oraz problem dużej ilości 

ścieków komunalnych trafiających do Oczyszczalni Dębogórze. 

 



9. Ankieta 

 

• Temat : „ Niebezpieczeństwo spalania odpadów w piecach domowych” 

• Członkowie koła przyrodniczego przeprowadzili ankietę wśród pracowników szkoły 
oraz mieszkańców dzielnicy Gdynia Obłuże. 

• Przeprowadzono 34 ankiety. 

• Wnioski : mieszkańcy dostrzegają problem zanieczyszczenia powietrza 
spowodowany spalaniem śmieci przez sąsiadów , alarmują odpowiednie służby , 
mają świadomość zagrożeń i niebezpieczeństw dla zdrowia. 

   



10.Projekt ROK RZEKI WISŁY 2017 

• Uczniowie klas IV –VI brali udział w obchodach święta rzeki Wisły 

uczestnicząc w prezentacji  „Wyspa Sobieszewska”. 

• Poznali miejsce ujścia Wisły , formy ochrony przyrody : rezerwaty          

„Ptasi Raj „ oraz „Mewia Łacha”. 

• Poznano znaczenie rzeki dla mieszkańców ,stan jej czystości oraz formy 

wykorzystania. 

• Zdobytą wiedzę utrwalono konkursem z nagrodami. 

 

 





Materiały źródłowe 

• Materiały Związku : broszury „ Z butelki czy z kranu?” , „ Jak to z deszczem 

bywa.” , „To dotknąć może także Ciebie.” , „Skąd bierze się woda w kranie?” 

oraz plakaty i ulotki dotyczące spalania śmieci w gospodarstwach domowych 

• Materiały PEWIK Gdynia : broszury edukacyjne „H2O czyli co?” , „Liczy 

się każdy kropla” , ulotki i plakaty. 

• Liczne strony internetowe 

• Materiały własne 

 

 


