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Wykaz przeprowadzonych zadań (scan) 



Zadanie 1. Ekowywiadówka 
• Opis zadania: Przeprowadzenie ekowywiadówki na ternie szkoły, 

przekazanie linków do stron internetowych kzg.pl, gdzie znajdują się cenne 
informacje na temat ogrzewania i ciepła domowego, zanieczyszczeń 
środowiska, smogu 

• Grupa docelowa: rodzice, nauczyciele z SP 34 

• Efekty: 

- Dyskusja rodziców na temat stanu środowiska w Gdyni 

- Chęć wprowadzenia we własne życie 

 

 



Zadanie 2. Potrzeba ochrony świata przyrody- 
zajęcia terenowe badające poziom 

zanieczyszczeń powietrza 
• Opis zadania: Badanie poziomu zanieczyszczeń powietrza w miejscu o 

dużym natężeniu ruchu 

• Grupa docelowa: klasy VI 

• Efekty: 

- uświadomienie, jak ważna jest ochrona powietrza, katalizatory na 
samochodach itd. 

 



 



Zadanie 3. Spotkanie funkcjonariuszami 
straży miejskiej 

• Opis zadania: spotkanie z funkcjonariuszami straży 
miejskiej 

• Grupa docelowa: uczniowie klas VI 

• Efekty: uświadomienie uczniów na temat wpływu 
niskiej emisji na zdrowie człowieka 

 



Zadanie 4. Akcja ulotkowa i plakatowa 
• Opis zadania: Akcja ulotkowo- plakatowa 

• Grupa docelowa: Społeczność szkolna 

• Efekty: uda i efektywna zabawa 

 



Zadanie 5. Szkolny turniej wiedzy 
ekologicznej 

• Opis zadania: Turniej wiedzy ekologicznej  

• Grupa docelowa: uczniowie klas IV- VI 

• Efekty:  

- poznanie przez uczniów odnawialnych źródeł energii 

 



Zadanie 6. Konkurs plastyczny na 
terenie placówki  

• Opis zadania: wykonanie plakatu pt. „Ciepło i bezpiecznie” 

• Grupa docelowa: klasy IV-VI. 

• Efekty: 

- Rozwijanie u uczniów zainteresowań ekologicznych oraz nagrodzenie 
najlepszych prac 

 



Zadanie 7. Gazetka szkolna 
• Opis zadania: uczniowie kółka redagowali  kwartalnik - gazetkę 

przyrodniczą pt „Ciepło i bezpiecznie” 

• Grupa docelowa: uczniowie klas IV-VII 

• Efekty: gazetka cieszyła się zainteresowaniem, uświadamianie 
uczniów jak możemy wpłynąć na jakość powietrza 

 



 



Zadanie 8. Projekt logo na koszulkę 
„Ciepło i bezpiecznie” 

• Opis zadania: Uczniowie projektowali logo do 
projektu na koszulkę „Ciepło i bezpiecznie” 

• Grupa docelowa: społeczność szkolna 

• Efekty:  

- Przybliżenie tematyki projektu 

- Omówienie jak ważne jest czyste środowisko 
wokół nas 

- Postawanie pięknych ekologicznych koszulek 

 



 



Zadanie 9. WYKONANIE EKOSRZYNKI 
• Opis zadania: 

   Wykonanie ekologicznej skrzynki na ekologiczne postanowienia 
na nowy 2018 rok 

• Grupa docelowa: społeczność szkolna: rodzice, uczniowie i 
nauczyciele 

• Efekty: dbanie o jakość i czystość środowiska 

 



Zadanie 10. EKOPOSTANOWIENIA NA 
NOWY ROK 

• Opis zadania: wypisanie na kartkach postanowień, które 
zachęcają społeczność szkolną do dbania o środowisko 
naturalne w 2018r. 

• Grupa docelowa: społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, 
nauczyciele 

• Efekty: dbanie o jakość i czystość środowiska 



Zadanie 11. Gry planszowe 

• Opis zadania: wykonanie gier planszowych pt. „Ciepło i bezpiecznie” 

• Grupa docelowa: klasy VI 

• Efekty: 

- Pogłębianie wiedzy na temat niskiej emisji oraz czystości powietrza przez 
zabawę 

 



Zadanie 12. Obchodzenie Dnia 
czystego powietrza 

• Opis zadania: wykonanie ulotek zachęcających do świętowania światowego dnia czystego powietrza, w 
miarę możliwości udanie się do szkoły pieszo lub elektrycznym autobusem 

• Grupa docelowa: klasy I-VII 

• Efekty: 

- Propagowanie dnia czystego powietrza 

- Około 80% udało się do szkoły pieszo 



Zadanie 13. Noc w szkole kółka 
przyrodniczego 

• Opis zadania: Noc w szkole kółka przyrodniczego klas IV pod hasłem „Ciepło i 
bezpiecznie” 

• Grupa docelowa: klasy IV 

• Efekty: 

- Przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z czystością powietrza, gry i zabawy 
ekologiczne 

 



Zadanie 14. ANKIETY DLA RODZICÓW 
• Opis zadania: Uczniowie klas IV-VI przekazali swoim rodzicom ankietę dotyczącą 

zanieczyszczeń i ochrony powietrza w Gdyni 

• Grupa docelowa: rodzice klas IV-VI 

• Efekty: 

- Zapoznanie rodziców z tematyką ochrony powietrza w Gdyni 

- Analiza ankiet 



Zadanie 15. STARSZE DZIECI UCZĄ 
MŁODSZE 

• Opis zadania: lekcje ekologiczne uczniów kółka przyrodniczego 
dla klasy I-III. 

• Grupa docelowa: klasy I-III 

• Efekty: 

- Przybliżenie dzieciom młodszym tematyki zanieczyszczeń i 
ochrony środowiska naturalnego 



Zadanie 16. WYWIAD  NA ULICY 
MIASTA- akcja manifest 

• Opis zadania: uczniowie wraz z opiekunem wybrali się na dworzec Wzgórze 
Świętego Maksymiliana , manifestując oraz przeprowadzając wywiad z ludźmi  

• Grupa docelowa: kółko przyrodnicze 

• Efekty: 

- Uświadamianie mieszkańcom Gdyni, jak ważne jest dbanie o nasze powietrze 

- Ludzie uważają, że nasza akacje powinna być cotygodniowa   

 



 



Zadanie 17. ROLA ROŚLIN W OCHRONIE 
POWIETRZA 

• Opis zadania: uczniowie poznają rolę roślin jakości powietrza wdychanego, sadzą rośliny 
wydzielające dużo tlenu m.in. wężownice 

• Grupa docelowa: uczniowie klas IV 

• Efekty: 

- Sadzenie roślin, dbanie o nie  

- Poznanie roli roślin w czystości środowiska 



Zadanie 18. EKOLOGICZE DOMY 
• Opis zadania: wykonanie domów ekologicznych 

• Grupa docelowa: klasy IV 

• Efekty:  Stworzenie projektu domów, które nie zanieczyszczają 
powietrza. 

 



Zadanie 19. SŁOWNICZEK 
EKOLOGICZNY W JĘZYKU ANGIELSKIM 

• Opis zadania: Uczniowie wykonywali słowniczek w języku 
angielskim dotyczący zanieczyszczeń powietrza. 

• Grupa docelowa: klasy 5 i 6 

• Efekty: znajomość angielskich słów dotyczących ochrony 
powietrza i wprowadzanie ich w życie za granicą 



Zadanie 20. OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO W MOJEJ 
OKOLICY- spotkanie z podróżnikiem 

• Opis zadania: spotkanie z podróżnikiem 

• Grupa docelowa: uczniowie klasa VI i VII 

• Efekty: uświadomienie uczniów, jak ważne jest poznawanie walorów 
cennych przyrodniczo w najbliższej okolicy oraz dbanie o nie. 



Zadanie 21. Sposób na domowe spalanie śmieci- 
wykonywanie eko strojów 

• Opis zadania: wykonanie strojów z odpadów 

• Grupa docelowa: uczniowie klas VI. 

• Efekty: 

- Wskazanie alternatywy do domowego spalania odpadów 

- Uświadomienie uczniom, jak ważna jest ochrona powietrza 



Zadanie 22. Badanie ph gleby 
• Opis zadania: 

-  Badanie ph gleby w najbliższym środowisku: przy szkole, w 

lesie, przy zakładzie przemysłowym 

• Grupa docelowa: uczniowie klas VI 

• Efekty: 

- Wskazanie źródeł zanieczyszczeń gleby kwaśnymi opadami 
oraz zanieczyszczeń środowiska spowodowanymi zmianami 
klimatycznymi 

- Określenie, które rośliny można sadzić na danym podłożu. 

 



 



Zadanie 23. Wycieczka do kwiaciarni 

• Opis zadania: Poznanie roli roślin w czystości naszego 
powietrza 

• Grupa docelowa: kółko przyrodnicze 

• Efekty: uczniowie mają świadomość, jak ważne są rośliny w 
naszym otoczeniu 



Zadanie 24. Akcja graficzna „Ciepło i 
bezpiecznie ” przed szkołą 

• Opis zadania: akcja graficzna związana projektem „Ciepło i bezpiecznie” 

• Grupa wiekowa: klasy IV 

• Efekty: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w sposób kreatywny 



Zadanie 25. Wykonanie lapbooków 
Opis zadania: Wykonanie w ramach powtórki z ochrony 

powietrza i środowiska lapbooków 

Grupa wiekowa: klasy VI 

Efekty: Doskonała powtórka do sprawdzianu i konkursu o 
ochronie środowiska 

 

 



Zadanie 25. Wykonanie transparentów 

• Opis zadania: Wykonanie transparentów na cele projektowe 

• Grupa wiekowa: kółko przyrodnicze 

• Efekty: Wykorzystanie podczas happeningów,  nauki przez zabawę  oraz 
manifestacji przeciwko zanieczyszczeniom powietrza. 



PODSUMOWANIE: 
• Projekt realizowany był systematycznie w trakcie  8 

miesięcy, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci, uwrażliwił na czystość powietrza. 

• Dzieci przez zabawę, naukę oraz różnego rodzaju 
akcje poznawały wiadomości i umiejętności z zakresu 
ochrony powietrza. 

 

 
OCENA: 

• Projekt podobał się całej społecznej szkolnej, uczniowie 
zdobyli dodatkową cenną wiedzę, którą będą wykorzystywać 
w życiu codzienny. 

• Mieszkańcy miasta Gdyni byli bardzo zadowoleni i przychylnie 
nastawieni do naszych manifestacji. 



Literatura 

• www.kzg.pl 

• https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/ 

• http://smogowe.info/mapa-jakosci-powietrza-
sprawdz/?gclid=Cj0KCQjw2pXXBRD5ARIsAIYoEbdvbnAW_09-fpDOmFezPKT4zZhla-
N7whKbohuELxjasbIkQZep2CkaAkL0EALw_wcB 
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