
LIDER LOKALNEJ EKOLOGII – X edycja 



 
 W projekcie uczestniczą uczniowie 
  klas 0 – VIII ( 523 uczniów) 
 Dyrektor : mgr Marek Dąbkowski 
 Koordynatorki projektu: mgr Teresa 

Grenda (do stycznia 2019 r.),                     
mgr Adrianna Wiktorowicz 





Ze względu na strajk nauczycieli w kwietniu, 
wykonanie niektórych zadań okazało się 

niemożliwe w zaplanowanym terminie. Ich 
realizacja została przełożona na  

3 czerwca 2019 r. Wszystkie otrzymane 
materiały z KZG zostaną przekazane uczniom  

w w/w terminie.  

 



1. Edukacja dorosłych: 
  

A. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z treścią projektu Lider Lokalnej Ekologii 
2018/2019 –„Robię porządek z odpadami”.  Zaplanowanie i umieszczenie        
w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym zadań związanych           
z projektem – sierpień 2018 r. 

B. Poinformowanie rodziców o akcjach, konkursach, wycieczkach ekologicznych, 
warsztatach i dniu monograficznym związanym z tematyką projektu 
przewidzianych do realizacji  w roku szkolnym 2017/2018 – zebranie                
z rodzicami (wrzesień 2018 r.) 

 C. Zapoznanie ze sposobami nagradzania najlepszych ekologów: 

 - punkty z zachowania 

 - 30% z uzyskanych funduszy z makulatury dla każdej klasy 

 -  nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego dla wyróżniających się 
ekologów oraz najaktywniejszych ekologicznie klas 

 - zdobywanie tytułu ,,Super klasy” (konkurs trwający cały rok szkolny – klasy 
gromadzą punkty za udział w konkursach, akcjach i innych przedsięwzięciach 
szkolnych i pozaszkolnych). 

 



D. Happeningi ekologiczne.  

 Z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie klas 0 – III uczestniczyli                     
w paradzie na terenie dzielnicy. Witali wiosnę ale także propagowali wśród 
mieszkańców hasła związane z troską o stan środowiska, w którym żyjemy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekspert E.E.  - uczniowie, w dniu zbiórki elektroodpadów, ubrani w koszulki  
w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym ustawieni na dziedzińcu 
szkolnym trzymają napisy plastik, szkło, makulatura, inne oraz transparent          
„Robię porządek z odpadami”. Zdjęcie umieszczone zostanie na stronie 
internetowej szkoły i szkolnym facebooku (realizacja 3 czerwca). 

E. Udział szkolnych koordynatorek w III edycji, I cześć „Szkoła/przedszkole dla    
środowiska – „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”. 







 

A) W ramach akcji „Sprzątanie Świata”, 21 września 2018 r. już 
tradycyjnie uczniowie klas IV a, b, c, d i V e poznawali piękno 
jesiennej przyrody ale przede wszystkim oszacowali stan 
zaśmiecenia  lokalnego terenu leśnego w okolicy szkoły (Trójmiejski 
Park krajobrazowy) i uporządkowali go.  

 

B) Wycieczki do Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni. 
Klasy V a, c, e - zajęcia warsztatowe „Spacer z mapą: rośliny 
użytkowe i chronione, instruktaż orientacji w terenie” (październik 
2018 r.) Klasy II b i III a – przejście leśną ścieżką dydaktyczną, 
rozpoznawanie gatunków drzew, poznawanie roli ekosystemu 
leśnego (wrzesień 2018 r.) 

 

C) Warsztaty organizowane przez KZG: „Ciepło dla Trójmiasta” – udział 
uczniów klas siódmych, „Oczyszczanie ścieków” – udział uczniów 
klas ósmych. 







D) Tematyczne zajęcia warsztatowe w szkole (do realizacji  3 czerwca). 
 
Z okazji Święta Szkoły pod hasłem „Robię porządek z odpadami” zaplanowano 
warsztaty dla uczniów klas czwartych i piątych w dwóch grupach. Warsztaty 
poprowadzą uczniowie klas ósmych na sześciu stanowiskach: 
1. Ekoznaki – uczniowie mają za zadanie rozpoznać wylosowane ekoznaki                  

i podać ich znaczenie. 
2. Droga opakowania PET – zadaniem uczniów jest ułożyć układankę, która 

pokazuje jaką „właściwą drogę” powinno odbyć opakowanie PET aby nie 
zagrażało środowisku naturalnemu. 

3. Jak segregować odpady – ćwiczenie praktyczne na realnych odpadach, 
segregowanie ich do przygotowanych pojemników. 

4. Jak opakowania plastikowe, które trafiły do lasu, mórz i oceanów zagrażają 
zwierzętom? Uczniowie losują portrety zwierząt leśnych i morskich                       
i określają w jaki sposób zagrażają im opakowania porzucone przez 
człowieka. 

5. Odcisk węglowy – uczniowie na szarym papierze rysują kontur stopy                    
i wpisują, w jaki sposób mogą przyczynić się do ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. 

6. Quiz ekologiczny – uczniowie losują 3 pytania i uzyskują za nie punkty. 
 
Każda klasa zbiera naklejki na każdym stanowisku i najlepsza nagradzana jest 
nagrodami. 
 
  



A) Z okazji Święta Szkoły pod hasłem „Robię porządek z odpadami” - spotkanie 
uczniów klas ósmych ze specjalistą – dietetykiem – p. K. Sojką. Tematyka spotkania:  

 jestem świadomym konsumentem, 

 nie marnuję jedzenia, 

 czytam etykiety i symbole ekologiczne. 

Realizacja – 3 czerwca. 

 

B) Na zajęciach techniki w marcu i kwietniu uczniowie klas piątych i szóstych mieli za 
zadanie wykonać z surowców wtórnych np. torbę na zakupy, etui na smartfon, 
zabawkę, grę itp. Z prac powstanie wystawa, a najciekawsze zostaną nagrodzone            
w czasie Święta Szkoły (3 czerwca). 

 

C) Zajęcia w szkolnym ogrodzie polisensorycznym (wyróżnionym w XXIII konkursie 
„Gdynia w kwiatach”). Zajęcia dla klas II i III zaplanowano  w czasie Święta Szkoły. 
Uczniowie prowadzą obserwacje w naturze, poznają morfologię rośliny, różne 
kształty liści, „odrysują” z okazów naturalnych korę drzew, poznają formy życiowe 
roślin: drzewo, krzew , roślina zielna. Realizacja – 3 czerwca. 

 

D) Sadzenie roślin na terenie szkolnym w kwietnikach, którymi staną się pojemniki 
przyniesione przez uczniów – „daj drugie życie przedmiotom” . Realizacja –                     
3 czerwca. 

 

 

 



Szkolny ogród polisensoryczny 



A) Każda klasa IV – VIII na Święto Szkoły przygotuje materiały (szary papier, pisaki, 
przybory szkolne itp. wg własnych pomysłów) do wykonania hasła – 
postanowienia do Kodeksu Ekologicznego Szkoły.  3 czerwca hasła zostaną 
wykonane  i przypięte przez przedstawicieli klas na „parawanie”, na parterze 
szkoły i tak powstanie kodeks, który stanie się wspólnym dziełem uczniów. 

B) Cały rok szkolny uczniowie wszystkich klas wyrabiają nawyk selektywnej zbiórki 
odpadów. Przynoszą do szkoły makulaturę, zużyte baterie i nakrętki. Nakrętki, 
kolejny rok, zbieramy dla naszej  absolwentki – uczennicy z niepełnosprawnością, 
dzięki czemu wspieramy ją w dostępie do rehabilitacji. 

C) Dbając o rozwój uczniów naszej szkoły zachęciliśmy ich do udziału w konkursach 
pozaszkolnych: 

 Konkurs wiedzy ekologicznej – XIII edycja „Zmieniamy zachowania na dobre” 
(Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2) 

 Ogólnopolski Konkurs Świetlik popularyzujący nauki przyrodnicze wśród 
uczniów szkół podstawowych (Fundacja Akademia IBSE z siedzibą w Krakowie) 

 Międzyszkolny konkurs „Zagadkus” (SP 26 w Gdyni) 

 VIII Międzyszkolny konkurs przyrodniczo – informatyczny „Myszka Z” (SP 40            
w Gdyni) 



elektroodpady 



makulatura 



…baterie, nakrętki 



 W czasie Święta Szkoły uczniowie klas II i III wykonają prace 
przestrzenne  z odpadów. Z prac powstanie wystawa (realizacja          
3 czerwca). 

 

 Uczniowie klasy IV b z udziałem rodziców przygotują z zaprezentują 
wszystkim uczniom pokaz mody ekologicznej (realizacja 3 czerwca). 

 

 Uczniowie klas piątych uczestniczyli w marcu konkursie na wykonanie 
lapbooka  pt. „Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce i na świecie”.               
W ramach tej interaktywnej teczki uczniowie zaprojektowali również 
grę planszową. 











 W ramach Święta Szkoły zaplanowano dla klas 0 – III zajęcia sportowo-  
rekreacyjne. 

 

 Klasy IV- VIII uczestniczyć będą w turnieju klas. Przewidziano w nim: 

 rozgrzewkę 

 rzuty ringo do bramki  

 klasowy tor przeszkód z przenoszeniem nakrętek od butelek 

 konkurs  rzutów do kosza  

 klasowy bieg terenowy z przenoszeniem nakrętek od butelek 

  

W turnieju uczestniczą wszyscy uczniowie. Realizacja 3 czerwca. 

 



 Z okazji Święta Szkoły wydany zostanie numer specjalny szkolnej gazetki 
TOP 10 poświęcony zagadnieniom dotyczącym tematyki projektu. Realizacja 
3 czerwca. 

 

 Informacje dotyczące działań  związanymi z edukacją ekologiczną, 
zamieszczane są na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku. 

 

 Uczniowie  na zajęciach otrzymują  materiały ulotkowe oraz materiały 
dydaktyczne uzyskane z KZG. 

 

 Rodzice na zebraniach otrzymują informacje ekologiczne wraz z ulotkami. 

 

 Wszystkie prace plastyczne uczniów prezentowane są społeczności szkolnej 
w formie wystaw w szkole (szczególnie eksponowane są w czasie Święta 
Szkoły – 3 czerwca). 

 





 Udział w konkursie plastycznym „Małe dzieci nie chcą śmieci” 
– dostarczono prace pięciorga uczniów z klas drugich. 

 

 Udział w konkursie pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce  o 
środowisko – zbiórka elektroodpadów – 29 kwietnia 2019 r. 



 Podsumowaniem projektu Lider Lokalnej ekologii w SP 10 w Gdyni 
jest dzień monograficzny.  W tym roku to ŚWIĘTO SZKOŁY  pod 
hasłem „Myślę globalnie – działam lokalnie”, a temat przewodni  -  
„Robię porządek z odpadami”. 

 

 W tym dniu zaplanowano zajęcia metodami aktywizującymi uczniów 
– warsztaty, konkursy, turniej sportowy, zajęcia w szkolnym 
ogrodzie polisensorycznym, wystawy prac uczniowskich i akcję 
happeningową. Termin realizacji przełożono na 3 czerwca 2019 r. 

  

 W tym dniu nagrodzeni zostaną najbardziej aktywni ekologicznie 
uczniowie i całe klasy.  

 



 

Pracując nad projektem wykorzystano wiadomości: 

- internetowe 

- materiały przygotowane przez KZG 

- National Geographic ODKRYWCA.   
 


