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LIDER LOKALNEJ EKOLOGII



EKO – RADA PEDAGOGICZNA

5.12.2018 roku odbyła się rada pedagogiczna dla nauczycieli, podczas 
której zapoznano ich z projektem edukacyjno - promocyjnym pt. „ 
Lider Lokalnej Ekologii ” zorganizowanym przez Komunalny Związek 
Gmin „ Dolina Redy i Chylonki ”. Przedstawiono główne cele 
projektu, czas, zadania, zasady i tryb realizacji. Wyświetlono 
prezentację multimedialną, nawiązującą do tematyki : Jak powstaje 
smog i jaki ma wpływ na nasze zdrowie? 



HAPPENING 

Zdając sobie sprawę z tego,jak ważna jest swiadomość społeczeństwa, 
wykonaliśmy projekt ulotki o szkodliwości palenia śmieci. Następnie 
uczniowie naszej szkoły roznieśli je wśród mieszkańców domków 
jednorodzinnych naszego miasta. 



Są pewne tradycje,których zmieniać nie należy… I dlatego 23.03.2019 tak jak w 

zeszłym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sprzątania 

Rezerwatu Przyrody BEKA.

Rezerwat BEKA wycieczka 

połączona ze sprzątaniem śmieci.



Bezpośredni kontakt z przyrodą pobudza 

naturalną ciekawość i wyobraźnię oraz uczy 

rozumowania w kategoriach przyczyn i skutków.



WARSZTATY pt.: CHEMIA KOLORÓW 

W CENTRUM  EDUFUN.



WARSZTATY W OCEANARIUM



TEMATYCZNY MIESIĄC

EKOLOGICZNY.



PRELEKCJA POWIATOWEGO KOMENDANTA STRAŻY 

OCHRONY PRZYRODY PANA LESZKA DOWGIAŁŁO

Spotkanie z Panen Komendantem uświadomiło dzieciom, jakim zagrożeniem 

dla ich zdrowia, a nawet życia jest spalanie śmieci w domowych piecach



PRZEDSTAWIENIE  O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

„ Nasze miasto bez spalin i hałasu ”



DZIEŃ ZIEMI – SPRZĄTANIE OKOLICY

Najlepszy prezent dla Ziemi

w dniu Jej święta to

posprzątanie najbliższej okolicy.

Dzieci z uśmiechem wykonały zadanie



WARSZTATY- „ DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI ” 

Cele:

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

- poznanie wartości odżywczych różnych produktów

- umiejętność komponowania zdrowych i prawidłowo 

zbilansowanych jadłospisów

- zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce



TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Jednym z punktów obchodów Dnia Ziemi

w naszej szkole był międzyklasowy turniej

wiedzy ekologicznej,przeprowadzony na

dwóch poziomach – klasy 1-3 oraz 4-8

Rywalizacja była bardzo zaciekła, a dzieci

wykazały się obszerną wiedzą z zakresu 

ekologii.



• poinformowanie uczniów o szkolnym konkursie wiedzy ekologicznej, jego 
celach i zasadach przebiegu,

• przekazanie materiałów źródłowych,

• utrwalenie wiedzy na dodatkowych konsultacjach,

• przygotowanie zestawu pytań konkursowych,

• podsumowanie, ogłoszenie wyników

• opracowanie sprawozdania z przebiegu realizacji konkursu.

Zasady realizacji turnieju

https://join.quizizz.com/

Kod do quizu klas 1 -3  /  519599
Kod do quizu klas 4 – 8 / 686726

https://join.quizizz.com/


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

ORAZ INNE 

ZACHOWANIA PROEKOLOGICZNE

Zajęcia dydaktyczne



POSTANOWIENIA EKOLOGICZNE UCZNIÓW 

NASZEJ SZKOŁY „MYŚLĘ LOGICZNIE BO EKOLOGICZNIE”



EKO PROJEKTOWANIE – 1

EKO MAKIETA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH



EKO PROJEKTOWANIE – 2

KONKURS  PLASTYCZNY 

„KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI”



EKO PROJEKTOWANIE – 3

UPCYKLING – COŚ Z NICZEGO



SPORT TO ZDROWIE 

NIECH KAŻDY EKOLOG SIĘ O TYM DOWIE

Nasza szkolna olimpiada sportowo -ekologiczna



AKCJA PLAKATOWA I ULOTKOWA

W zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności

lokalnej wykorzystaliśmy materiały udostępnione przez Komunalny Związek Gmin. 

„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, 

„Wojtka sposoby na odpady”,

„Różne źródła energii”, 

„Ochrona powierzchni ziemi”, 

„Naturalnie czyste powietrze”, 

„Ochrona wód”,

„Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko”.



AKCJA PLAKATOWA I ULOTKOWA cd



„ LIDER LOKALNEJ EKOLOGII ”

„ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA – SMOG NAS TRUJE I RUJNUJE ”

„ SEGREGACJA ODPADÓW W GOSPODARSTWIE DOMOWYM ”

„ EKSPERT E.E. , CZYLI W TROSCE O TWOJE ŚRODOWISKO ”

„ DZIEŃ ZIEMI ”

„ ZBIÓRKA NAKRĘTEK ”

GAZETKI  SZKOLNE



PREZENTACJE PARKÓW NARODOWYCH

WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KL IV



PROMOCJA DZIAŁAŃ 

W MEDIACH

https://www.facebook.com/edureda

http://www.edureda.pl/PODSTAWOWA/45/powitalna

https://www.facebook.com/edureda
http://www.edureda.pl/PODSTAWOWA/45/powitalna


ZADANIA WYKONYWANE 
WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA 

REDY I CHYLONKI’’



KONKURS PLASTYCZNY

„ MAŁE DZIECI NIE CHCĄ ŚMIECI ”



KONKURS 

„ MAŁA NAKRĘTKA DUŻY PROBLEM”



KONKURS 

„ Ekspert E.E. - czyli w trosce o środowisko ”



PODSUMOWANIE PROJEKTU
WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW



EWALUACJA 

- Poczucie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego

- Świadomość wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego 

- Gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

- Aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska 



PODZIĘKOWANIE
Na zakończenie pragniemy podziękować 

organizatorom za możliwość wzięcia 
udziału  w projekcie edukacyjno -
promocyjnym pt. „ Lider Lokalnej 
Ekologii ”

Uważamy, że dzięki takim właśnie 
działaniom podnoszącym świadomość 
ekologiczną, jesteśmy w stanie ocalić 
Ziemię i zachować ją w dobrym stanie 
dla przyszłych pokoleń.

Prezes, Dyrekcja, Nauczyciele 

i Uczniowie 
Prywatnej Szkoły Podstawowej 

w Redzie 


