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 Szkoła Podstawowa nr 1 

 Rumia, ul. Kościelna 6

 Dyrektor- Arkadiusz Skrzyński

 Koordynator-Lucyna Konkol

 W projekcie uczestniczyli uczniowie z 

oddziałów przedszkolnych oraz z klas I-VIII
 Edukacja dorosłych- 1 nauczyciel, rodzice uczniów klas IV-VIII;

 Zielona szkoła- 80 uczniów z klas III a i b oraz IV b i f;

 Tematyczny miesiąc ekologiczny - 24 uczniów z klasy IIIb + uczniowie z klas I-III, do których adresowane 

było przedstawienie;

 „Myślę logicznie, bo ekologicznie”- 76 uczniów z klas VI a, b i d;

 Ekoprojektowanie - 3 ucznów z klasy VIc + 25 uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I-III + uczniowie 

klas młodszych jako obserwatorzy;

 „Sport to zdrowie”- 138 uczniów z klas IV oraz uczniowie klas I-III;

 „Jesteśmy medialni”- odbiorcami była cała społeczność szkolna;

 Zadania wykonane wspólnie z KZG- 26 uczniów z klas I-III oraz 73 uczniów z klas I-VIII;

 Podsumowanie projektu- uczniowie klas I-III.



Formularz z realizacji Projektu



Zadanie 1- Edukacja dorosłych

 Ekowywiadówka z rodzicami
24.10.1018 podczas zebrania z rodzicami przygotowano plakaty i gazetkę 

dotyczącą szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. 
Dodatkowo uczennice naszej szkoły rozdawały ulotki dotyczące tego 
zagadnienia. 

Efektem było zainteresowanie rodziców problemem szkodliwości spalania 
odpadów w piecach oraz  wzrost ich świadomości ekologicznej.



Zadanie 1- Edukacja dorosłych

 udział w programie „Szkoła dla środowiska”

Nauczyciel naszej szkoły-Beata Chomicz 

uczestniczyła w cyklu seminariów tematycznych 

realizowanych w ramach programu 

"Szkoła/przedszkole dla środowiska" III edycja, 

cz. 1 "Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze 

życie„ w terminie  od marca 2018 do listopada 

2018, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych.



Zadanie 2- „Zielona szkoła”
Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”

 Uczniowie klas IIIa i IIIb (31.10) uczestniczyli  w terenowych 

warsztatach ekologicznych w Eko Dolinie w Łężycach



Zadanie 2- „Zielona szkoła”

12 marca 2019 uczniowie klas IVb i IVf uczestniczyli w warsztatach 

ekologicznych „Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania 

odpadami”. 

Efekty: poznanie  zasad funkcjonowania zakładu zagospodarowania 

odpadów;  zrozumienie konieczności ochrony przyrody i środowiska 

przed odpadami; rozwijanie poczucia odpowiedzialności 

za środowisko przyrodnicze.



Zadanie 3- Tematyczny miesiąc 

ekologiczny

Szkolne przedstawienie ekologiczne

Klasa IIIb przygotowała przedstawienie „Ekologiczny Czerwony 

Kapturek”.          W ciekawy, przystępny i zarazem żartobliwy sposób 

przedstawiono problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska 

przyrodniczego, a szczególnie problem wszechobecnych odpadów i 

sposoby postępowania z nimi. Była to bardzo edukująca i ciekawa 

lekcja ekologii.

Efekty: dostrzeganie problemu zanieczyszczenia środowiska; 

doskonalenie umiejętności segregacji odpadów; wyrabianie postaw 

odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.



Zadanie 4- Myślę logicznie, bo ekologicznie

Uczniowie klas VI wspólnie opracowali kodeks zachowań ekologicznych- „Myślę 

logicznie, bo ekologicznie”.  Zasady działań ekologicznych społeczności szkolnej 

zostały wywieszone w kilku miejscach w szkole m. in. na drzwiach wejściowych do 

szkoły. Dzięki takiej lokalizacji, każdy z wchodzących  i wychodzących ze 

szkoły(zarówno rodzice jak i uczniowie) nie mógł przejść obojętnie obok 

prezentowanych treści i musiał się z nimi zapoznać.

Efekty: wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów i dorosłych; gotowość do 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,; kształtowanie poczucia wartości i 

przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.



Zadanie 5- Ekoprojektowanie

 Eko Makieta z surowców wtórnych

 Eko Makieta z surowców wtórnych.
Trzy uczennice z klasy VI c przygotowały interaktywną świąteczną makietę             

„Zimowy park rozrywki” wykorzystując do jej wykonania surowce wtórne. Uczennice 

wykazały się  pomysłowością, kreatywnością i starannością wykonania.

Efekty: przekonanie o możliwości „drugiego życia odpadów”; doskonalenie 

umiejętności pracy grupowej.



Zadanie 5- Ekoprojektowanie

Ekologiczny pokaz mody. 

Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I- III zaprezentowali 

kreacje wykonane  z materiałów z odzysku.  Stroje były barwne, 

niezwykle ciekawe i kreatywne.  Pokaz bardzo się podobał, czego 

dowodem był aplauz publiczności.

Efekty: przekonanie o możliwości „drugiego życia odpadów”; 

doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej.



Zadanie 6- Sport to zdrowie, niech każdy ekolog się o tym dowie.
Turniej ekologiczno- sportowy dla uczniów klas 4 z okazji Dnia Ziemi miał się odbyć 24 kwietnia 2019r. 

Jednak z powodu trwającej w naszej szkole akcji protestacyjnej, nie było możliwości jego 
przeprowadzenia. Prawdopodobnie zostanie zorganizowany w czerwcu. 

Scenariusz Turnieju Sportowo-Ekologicznego dla klas czwartych                                                                   
Witamy wszystkich uczniów klas IV wraz z wychowawcami. Spotkaliśmy się , żeby świętować Dzień Ziemi, który obchodziliśmy 22 kwietnia. 
Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia waszej wiedzy ekologicznej, sprawności sportowej, ale przede wszystkim okazją do dobrej 
zabawy.

Każdą z klas będzie reprezentowała 5 osobowa drużyna. Prosimy drużyny o zajęcie miejsc przy stolikach.

Teraz przedstawię zasady turnieju.

Każda drużyna będzie rywalizowała naprzemiennie w konkurencjach sportowych i  wiedzowych.  Punkty otrzymane przez każdą drużynę będą 
zgodne z szybkością wykonania każdego zadania tzn. drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie otrzymuje 7 pkt, , jako druga – 6 pkt , 
trzecia 5i tak dalej. Wygra drużyna, która uzyska największą ilość punktów. Poprawność wykonania zadań przez poszczególne 

No to zaczynamy:

Pierwsze zadanie- na rozgrzewkę drużyny rozwiązują ekologiczny rebus. Na mój znak odwracacie kartkę i wykonujecie zadanie. Po zakończeniu 
zadania podnosicie rękę. Nauczyciele  sprawdzą poprawność wykonania zadania.

Kolejne zadanie to konkurencja sportowa. Proszę o ustawienie drużyny w szeregu w pewnej odległości od siebie od jednego worka do drugiego, 
prostopadle do stolika. Waszym zadaniem jest jak najszybsze przeniesienie wszystkich nakrętek z jednego worka do drugiego poprzez podanie 
nakrętek z rak do rąk kolejnych osób. Warunkiem ukończenia konkurencji jest przeniesienie wszystkich nakrętek, żadna z nich nie może znaleźć 
się na podłodze. Zaczynamy.

Teraz sprawdzimy waszą wiedzę na temat segregacji odpadów. Kolory kartek odpowiadają kolorom worków do segregacji szkła, papieru i szkła. 
Przyporządkujcie nazwy różnych przedmiotów znajdujących się na karteczkach do odpowiednich kolorów worków. Drużyna która wykona 
zadanie podnosi rękę. Nauczyciele- asystenci sprawdzają poprawność wykonania zadania.

Czas na konkurencję sportową, którą jest sztafeta. Każdy z uczestników musi przebiec z butelką   dystans do butelki i z powrotem . Przekazuje 
pałeczkę(butelkę) kolejnej osobie. Która drużyna zrobi to najszybciej- wygrywa.

Zadanie przy stoliku- rozwiązujemy ekologiczną krzyżówkę. Drużyna, która wykona zadanie – podnosi rękę. Asystent sprawdza poprawność hasła. 
Odwracamy kartkę i do dzieła

Konkurencja sportowa. Zadaniem zespołu jest wrzucenie papierowych kulek do worka. Każda osoba z drużyny wykonuje jeden rzut. Ilość trafionych 
rzutów odpowiada ilości zdobytych punktów. Rozpoczynamy od klasy IVa . Prosimy klasę IVb itd.

Zadaniem grupy jest wykonanie wieży z otrzymanych materiałów (rolek po papierze toaletowym i wykałaczek).Wygrywa drużyna, która zbuduje 
najwyższą stabilną  wieżę. Na wykonanie zadania macie 5 minut. Zaczynamy.

Zapraszam do kolejnej konkurencji- każdy z uczniów musi przejść  do butelki, okrążyć ją i powrócić stawiając stopy  tylko na papierowych kartkach. 
Start

Kolejne zadanie to ułożenie puzzli, które przedstawiają ekologiczny znak i napisanie co dany symbol przedstawia. Drużyna, która wykona zadanie-
podnosi rękę. Asystent sprawdza poprawność wykonania zadania.

Kolejne zadanie sportowe. Pierwsza osoba z drużyny biegnie i odkrywa kartkę z napisem 1- odwraca ją i czyta zapisany tam wyraz. Powraca do 
stolika i zapisuje przeczytany wyraz. Kolejna osoba biegnie i czyta wyraz zapisany na kartce z numerem 2. Następnie biegnie do stolika i zapisuje 
kolejny wyraz . Następna osoba postępuje tak samo, ale odczytuje wyraz z kartki z nr3, kolejna z nr 4. Ostatnia osoba odczytuje kartkę z nr5, 
zapisuje na kartce ostatni wyraz z hasła. Po wykonaniu zadania przez ostatnią osobę, drużyna sygnalizuje przez podniesienie ręki wykonanie 
zadania. Asystent sprawdza poprawność zapisanego hasła.

Następne zadanie to wykreślanka. Należy wykreślić wymienione wyrazy w pionie lub poziomie. Z pozostałych liter należy odczytać i zapisać hasło. 
Odwracamy kartki i zaczynamy.

Ostatnia już konkurencja to przesuwanie papierowej kulki za pomocą słomki. W pozycji na czworaka dmuchając przez słomkę musimy przesuwać 
kulkę Dochodzimy do butelki i zawracamy również przesuwając kulkę . I tak każdy z uczestników drużyny. Wygrywa drużyna, która wykona 
zadanie jako pierwsza. 

To już wszystkie konkurencje. Podliczymy punkty. Zwyciężyła klasa … , drugie miejsce…., a trzecie…. Itd.

Dziękujemy za wspaniałą rywalizację i wspólną zabawę.



Zadanie 6- Sport to zdrowie, niech każdy ekolog się o tym 
dowie

Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w Dniu Czwartaka, który miał 

charakter rywalizacji sportowej. Nagrodą dla każdego uczestnika była 

„ekologiczna przekąska”. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli we 

Wiosenaliach, na których, obok rywalizacji sportowej musieli zmierzyć 

się     m. in. z zadaniami ekologicznymi. 

Efekty: uświadomienie roli ruchu i zdrowego odżywiania się  dla zdrowia 

człowieka, sportowa rywalizacja, pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii. 



Zadanie 7- Jesteśmy medialni

Wystawa prac plastycznych

Uczniowie klas I-III wykonali prace plastyczne” W domowym piecu 

spalanie śmieci truje i rujnuje”. Prace uczniów zaprezentowano na holu 

szkolnym.



Zadanie 7- Jesteśmy medialni
 Prezentacja multimedialna nt projektu

 Informacja nt projektu na stronie internetowej szkoły

 Gazetki szkolne dotyczące zagadnień związanych z 

projektem

Efekty:  zapoznanie społeczności szkolnej z zagadnieniami projektu; 

wzrost świadomości  ekologicznej.



Zadanie 8- Zadania wykonane wspólnie                     

z   KZG „Dolina Redy i Chylonki”

 Konkurs pt ‘Mała nakrętka, duży problem”

Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w 

zbiórkę plastikowych nakrętek. Zebrano 18 dużych 

worków tego surowca.

 Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą 

śmieci”

W Konkursie wzięło udział 26 uczniów klas I-III Wykonali oni 
prace plastyczne pt ”Spalanie śmieci truje i rujnuje”. 

Galerię prac wystawiono na holu szkoły.

Efekty: zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych; 

wyrabianie odpowiedzialności za stan środowiska; 

wzrost świadomości ekologicznej.



Zadanie 9- Podsumowanie projektu poprzez 

zorganizowanie apelu w szkole.

Podczas kwietniowego apelu dokonano podsumowania Projektu w 

klasach I-IV.  Nagrodzono uczniów, którzy wyróżnili się w zbiórce 

surowców wtórnych (nakrętek, baterii i „elektrośmieci”. Uczniowie klas 

IV-VIII zostaną nagrodzeni w apelu podsumowującym udział w 

konkursach i projektach w czerwcu.



Ewaluacja Projektu i wykorzystane      

materiały źródłowe
 Ewaluacja

 Realizowane zadania były dla uczniów ciekawe i inspirowały do dalszej pracy, o 
czym świadczy liczny  i aktywny  udział dzieci w kolejnych fazach projektu.

 Głównym celem było wyjaśnienie  znaczenia  segregowania odpadów, 
doskonalenie umiejętności ich odpowiedniego sortowania oraz uświadomienie 
konsekwencji wynikających z nieodpowiednio zagospodarowanych odpadów. 
Ważnym tematem był również wpływ spalania odpadów w piecach domowych 
na zdrowie człowieka i środowisko. Dzięki realizacji projektu  wzrosła świadomość 
ekologiczna jego uczestników, o czym świadczy m.in. aktywny udział  w 
kolejnych zadaniach projektu, ogromne zaangażowanie w zbiórkę surowców 
wtórnych, a także rozmowy z uczniami .

 W trakcie realizacji projektu zapewniony był dobry dostęp do źródeł informacji: 
ulotki, broszury, gazetki szkolne, Internet: gł. strona szkoły i KZG. Podczas zajęć 
edukacyjnych poruszano temat odpadów i sposobów radzenia sobie z nimi. 
Korzystano z filmów dotyczących tej tematyki. 

 Udział szkoły w Projekcie zainspirował  do udziału w kolejnych konkursach, 
projektach, których celem było ograniczenie ilości odpadów m.in. ogólnopolski  
konkurs „ Mistrz recyklingu”,  udział w konkursie „Drugie życie odpadów”, zbiórka 
baterii,  makulatury, elektrośmieci i in. 

 Udział w Projekcie zmobilizował i zaangażował w działania na rzecz 
ograniczenia ilości odpadów społeczność szkolną (uczniów, rodziców i 
nauczycieli).



Ewaluacja Projektu i wykorzystane      
materiały źródłowe
 Materiały źródłowe:

 Materiały KZG

-broszury: „Ochrona powierzchni ziemi”, „Zielone mydlenie oczu”, „Czym 
palisz w swoim ognisku domowym”

- komiksy: „Sekret Sambora”, „Niebezpieczna gra”, „Pod urokiem”, 
„Poszukiwany Angry Fish”, „Syndrom Bigmana”, „Reduce, reuse, recycle”

- Ulotka informacyjna "W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje "

-kolorowanki: „Staś- ekologiczny detektyw”, „Wojtek na zakupach”, „Kasi 
zasady na spalane odpady”. 

-materiały w wersji elektronicznej: „O odpadach po nowemu”, „Im mniej tym 
lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami”, 

- filmy animacyjne o szkodliwości spalania odpadów i recyklingu.

 film „ Recykling” z cyklu filmów edukacyjnych Była sobie Ziemia 

 film „ Nie spalaj śmieci – spal się ze wstydu” z Kampanii Informacyjno-
Szkoleniowej WFOŚi GW oraz OSP. 

 Internet- strony: , www.fundacjaarka.pl, srodowisko.ekologia.pl, 
www.segreguje.org.pl, www.publikacje.edu.pl.



Dziękujemy za współpracę!!!

Prezentację wykonała Lucyna Konkol, koordynator Projektu.


