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W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka 
wzięła udział w projekcie organizowanym przezwzięła udział w projekcie organizowanym przez

Komunalny Związek GminKomunalny Związek Gmin
„„Dolina Redy i Chylonki”Dolina Redy i Chylonki”

  pt.: „LIDER LOKALNEJ EKOLOGII”pt.: „LIDER LOKALNEJ EKOLOGII”

W naszej placówce uczy się 121 dzieci, które W naszej placówce uczy się 121 dzieci, które 
chętnie uczestniczyły w zadaniach na Lidera.chętnie uczestniczyły w zadaniach na Lidera.



  

PLAN DZIAŁAŃ, czyli nasze zadania:PLAN DZIAŁAŃ, czyli nasze zadania:

1. Ekowywiadówka „Czy możemy pić wodę z kranu?”1. Ekowywiadówka „Czy możemy pić wodę z kranu?”

2. Wycieczka terenowa „Wody powierzchniowe naszej najbliższej 2. Wycieczka terenowa „Wody powierzchniowe naszej najbliższej           
okolicy”okolicy”

3. Przedstawienie „Recykling, agenci oraz sąd”3. Przedstawienie „Recykling, agenci oraz sąd”

4. Akcja ulotkowa i plakatowa „ EKO OK!”4. Akcja ulotkowa i plakatowa „ EKO OK!”

5. Szkolny turniej wiedzy ekologicznej5. Szkolny turniej wiedzy ekologicznej

6. Szkolny ekologiczny konkurs plastyczny6. Szkolny ekologiczny konkurs plastyczny

7. Gazetka szkolna „Czy możemy pić wodę z kranu?”7. Gazetka szkolna „Czy możemy pić wodę z kranu?”

8. Zadania własne:8. Zadania własne:
- gra „Wodny monopol”- gra „Wodny monopol”
- makieta „Obieg wody w przyrodzie”- makieta „Obieg wody w przyrodzie”
- film „Woda wokół nas”- film „Woda wokół nas”



  

Spotkanie z rodzicami odbyło się 15 września Spotkanie z rodzicami odbyło się 15 września 
2016 roku, a jego tematyka dotyczyła picia wody 2016 roku, a jego tematyka dotyczyła picia wody 
z kranu i wpływu wody na organizm człowieka. z kranu i wpływu wody na organizm człowieka. 

Na ekowywiadówce przedstawiona została Na ekowywiadówce przedstawiona została 
prezentacja multimedialna, z której rodzice prezentacja multimedialna, z której rodzice 
uczniów mogli dowiedzie się o jakości wody uczniów mogli dowiedzie się o jakości wody 
wodociągowej i o wpływie wody na ludzki wodociągowej i o wpływie wody na ludzki 
organizm. Następnie rozdane zostały ulotki organizm. Następnie rozdane zostały ulotki 
informacyjne.informacyjne.

Ekowywiadówka „Czy można pić wodę z krany?”Ekowywiadówka „Czy można pić wodę z krany?”



  

FOTORELACJAFOTORELACJA



  

Wczesną wiosną uczniowie naszej placówki Wczesną wiosną uczniowie naszej placówki 
wybrali się na wycieczkę na której podziwiali i wybrali się na wycieczkę na której podziwiali i 
poznawali wody powierzchniowe naszej okolicy.poznawali wody powierzchniowe naszej okolicy.

Były to strumyki, stawy, tereny podmokłe – Były to strumyki, stawy, tereny podmokłe – 
bagna.bagna.

Wycieczka terenowa „Wycieczka terenowa „Wody powierzchniowe naszej najbliższej Wody powierzchniowe naszej najbliższej           
okolicyokolicy””



  

Akcja ulotkowa  zachęcająca uczniów i rodziców do picia wodyAkcja ulotkowa  zachęcająca uczniów i rodziców do picia wody

Jednym z priorytetów działań proekologicznych w Jednym z priorytetów działań proekologicznych w 
naszej szkole było trafienie do jak największego naszej szkole było trafienie do jak największego 
grona społeczności naszej wsi. Nie tylko poprzez grona społeczności naszej wsi. Nie tylko poprzez 
przekaz uczniów w ich domach, ale również przez przekaz uczniów w ich domach, ale również przez 
rozdawanie ulotek uczniom i rodzicom.rozdawanie ulotek uczniom i rodzicom.



  

FOTORELACJAFOTORELACJA



  

Szkolny turniej wiedzy ekologicznejSzkolny turniej wiedzy ekologicznej

22 marca uczniowie z klas IV 
-VI rywalizowali w turnieju 

ekologicznym „Woda ród em ź ł

ycia”.ż



  

Szkolny ekologiczny konkurs plastycznySzkolny ekologiczny konkurs plastyczny

17 kwietnia uczniowie z klas „0” - III rywalizowali w 17 kwietnia uczniowie z klas „0” - III rywalizowali w 
szkolnym ekologicznym konkursie plastycznym. Konkurs szkolnym ekologicznym konkursie plastycznym. Konkurs 
podzielony był na dwie kategorie:podzielony był na dwie kategorie:

I kategoria klasy „0” - I - „Czysta woda wokół nas”I kategoria klasy „0” - I - „Czysta woda wokół nas”

II kategoria klasy II – III - „Jak mogę oszczędzać wodę”II kategoria klasy II – III - „Jak mogę oszczędzać wodę”



  

FOTORELACJAFOTORELACJA



  

Gazetka szkolna „Czy możemy pić wodę z kranu?””Gazetka szkolna „Czy możemy pić wodę z kranu?””

Dzięki szkolnej gazetce dzieci  
mogły zrozumieć, że woda w 

kranie jest czysta i nadaje się do 
picia. Dowiedziały się też czym 

jest woda i dlaczego jest dla nas 
tak ważna. Dodatkowo również 

dbają o środowisko nie 
używając plastikowych butelek.



  

Zadania własneZadania własne

GRA „Wodny monopol”GRA „Wodny monopol”

Uczniowie wspólnie na zajęciach świetlicowych Uczniowie wspólnie na zajęciach świetlicowych 
stworzyli makietę do gry w „Wodny monopol”stworzyli makietę do gry w „Wodny monopol”

Zasady są proste wygrywa ten kto jest sprytny, Zasady są proste wygrywa ten kto jest sprytny, 
ma smykałkę do biznesu i troszczy się o ma smykałkę do biznesu i troszczy się o 
środowisko wodne.środowisko wodne.



  

Zadania własneZadania własne

MAKIETA „Obieg wody w przyrodzie”MAKIETA „Obieg wody w przyrodzie”

Została wykonana przez uczniów klas IV – VI. Została wykonana przez uczniów klas IV – VI. 
W sposób graficzny zaprezentowano na niej jak W sposób graficzny zaprezentowano na niej jak 
woda krąży w przyrodzie.woda krąży w przyrodzie.



  

Zadania własneZadania własne

MAKIETA „Życie w jeziorze”MAKIETA „Życie w jeziorze”

Została wykonana przez uczniów klas IV – VI. Została wykonana przez uczniów klas IV – VI. 
Uczniowie zaprezentowali na niej jak wygląda Uczniowie zaprezentowali na niej jak wygląda 
życie w jeziorze.życie w jeziorze.



  

Zadania własneZadania własne

FILM „Woda wokół nas”FILM „Woda wokół nas”

Uczniowie z koła przyrodniczego nakręcili  film pt.: Uczniowie z koła przyrodniczego nakręcili  film pt.: 
„Woda wokół nas”„Woda wokół nas”

Inscenizacja przedstawia wiadomości telewizyjne w Inscenizacja przedstawia wiadomości telewizyjne w 
których przedstawiane są informacje z konferencji których przedstawiane są informacje z konferencji 
naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Gdzie naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Gdzie 
zacni profesorowie przedstawiają informacje o wodzie.zacni profesorowie przedstawiają informacje o wodzie.



  

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃEFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ

● Zwiększenie świadomości proekologicznej wśród Zwiększenie świadomości proekologicznej wśród 
uczniów, ale również wśród całej społeczności uczniów, ale również wśród całej społeczności 
lokalnej;lokalnej;

● Dzięki spotkaniu z rodzicami zwiększyła się Dzięki spotkaniu z rodzicami zwiększyła się 
świadomość związana z piciem tzw. „kranówy”;świadomość związana z piciem tzw. „kranówy”;

● Dzieci chętniej uczestniczą w dodatkowych Dzieci chętniej uczestniczą w dodatkowych 
zajęciach związanych z promowaniem działań zajęciach związanych z promowaniem działań 
ekologicznych;ekologicznych;



  

W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować 
za materiały jakie otrzymaliśmy od Komunalnego za materiały jakie otrzymaliśmy od Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Dzięki Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Dzięki 
tym materiałom  (ulotkom, plakatom) mogliśmy tym materiałom  (ulotkom, plakatom) mogliśmy 

lepiej rozpowszechnić naszą eko-akcję.lepiej rozpowszechnić naszą eko-akcję.

Dziękuję również za upominki dla dzieci, dzięki Dziękuję również za upominki dla dzieci, dzięki 
nim każde dziecko wyszło z konkursów nim każde dziecko wyszło z konkursów 

zadowolone.zadowolone.
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