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Formularz z realizacji projektu. 
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edycja 2018/2019 

„Robię porządek z odpadami” 
Edukacja dorosłych 

Zorganizowanie Rady Pedagogicznej  

poświęconej tematyce projektu. 
 

We wrześniu 2018 r. podczas spotkania przewodniczących zespołów 
przedmiotowych z Panią Dyrektor koordynatorka Lidera Lokalnej Ekologii       
p. Anna Zatwarnicka przedstawiła zadania zaplanowane do realizacji przez 

zespół nauczycieli przyrodników podczas roku szkolnego 2018/2019 w ramach 
projektu. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Edukacja dorosłych 

Ekowywiadówka z rodzicami. 
W marcu 2019 r.  odbyła się ekologiczne spotkanie pt. „Domowe spalanie śmieci 

zatruwa, szkodzi i szpeci” dla 12 rodziców uczniów z klas VIII. Prowadząca 
spotkanie p. Anna Zatwarnicka przedstawiła skutki spalania odpadów w 
gospodarstwach domowych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się  również w 
jaki sposób powstaje smog.  

                           Rodzice również uzyskali informację w jaki sposób mogą reagować          
          na zachowania innych osób, którzy świadomie zanieczyszczają    
          powietrze. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Edukacja dorosłych 

Happening ekologiczny na terenie szkoły. 
Ponad 200 uczniów we wrześniu 2019 r. wzięła udział w oczyszczaniu 

najbliższego terenu wokół szkoły z odpadów, śmieci. 

Happening odbywała się w ramach akcji „Sprzątamy.to”. 

Uczniowie „czterdziestki” wyposażeni w rękawiczki i specjalne worki 
uzbierali mnóstwo przedmiotów, które mogły zagrażać środowisku. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Edukacja dorosłych 

Udział szkolnych koordynatorów w programie 

edukacyjnym „Szkoła dla środowiska”. 

 
Udział nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 40  

p. Anny Zatwarnickiej oraz p. Iwony Maksimowskiej  

w edycji 2018/2019 projektu „Szkoła dla środowiska”. 
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„Robię porządek z odpadami” 
„Zielona Szkoła” 

Tematyczne zajęcia warsztatowe prowadzone na 

terenie placówki oświatowej. 
W styczniu 2019 r. zostały przeprowadzone trzy 1,5 godzinne warsztaty dla klas: 

IVe, Va oraz VIa w ramach projektu „Morscy Odkrywcy”. Podczas spotkań 
edukatorka WFOŚiGW podjęła tematy związane z Morzem Bałtyckim. Zajęcia 

pomagały odpowiedzieć uczniom m.in. na pytania: Gdzie się podziały w Bałtyku 
dorsze? Czy warunki w morzu są coraz gorsze? Kiedy ostatnio widziano 

morświna?. Spotkania wyjaśniały również problemy związane z wpływem 
klimatu i zanieczyszczeniem środowiska na Bałtyk. Zwrócono też uwagę 

uczniom na konieczność zrównoważonego korzystania z naturalnych zasobów  

 



LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 
edycja 2018/2019 

„Robię porządek z odpadami” 
„Zielona Szkoła” 

Tematyczne zajęcia warsztatowe 
prowadzone na terenie placówki 

oświatowej. 
Lekcja dot. segregacji odpadów. 

W marcu 2019 r. uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w lekcji o 
szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych prowadzonej 

przez p. Annę Zatwarnicką. Zapoznali się z konsekwencjami takiego 
postępowania. Podczas spotkania m.in. oglądali krótkie filmiki dot. 
spalania ze strony KZG, uzupełniali kolorowankę. Efekt zajęć (prace 

uczniów) można było podziwiać na gazetce w sali 59. 
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„Robię porządek z odpadami” 
„Zielona Szkoła” 

Własne warsztaty terenowe (wycieczka) 

prowadzone poza terenem placówki. 
W kwietniu 2019 r. odbyła się wycieczka terenowa z udziałem uczniów klasy VIa 

oraz uczniów uczęszczających na kółko ekologiczne. Uczniowie wraz z n-lką 
przyrody – p. A. Zatwarnicką udali się na osiedla znajdujące się w pobliżu 
naszej szkoły aby odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy mieszkańcy dzielnicy 
Chylonia segregują odpady? Wycieczka miała również na celu obserwację 
pobliskich terenów pod kątem ewentualnych dzikich wysypisk odpadów. 
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„Robię porządek z odpadami” 
„Zielona Szkoła” 

Warsztaty organizowane przez KZG 
„Dolina Redy i Chylonki” lub inne 

instytucje. 
 

W październiku 2018 r. uczniowie klasy VI e wraz z p. 
Agnieszką Terebka uczestniczyli w warsztatach 

ekologicznych pt: „Ujmowanie i uzdatnianie wody”. W 
ramach tych zajęć odwiedzili Stację Uzdatniania 

Wody „Reda” w Redzie. Uczniowie poznali zasady 
funkcjonowania stacji, poznali potrzebę ochrony 

zbiorników wód podziemnych oraz zasady 
zrównoważonego rozwoju. Warsztaty to wspaniała 
inicjatywa, która pozwoliła uświadomić uczniom 

wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko 
przyrodnicze. 
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„Robię porządek z odpadami” 
„Zielona Szkoła” 

Warsztaty organizowane przez KZG 
„Dolina Redy i Chylonki” lub inne 

instytucje. 

 
W listopadzie 2018 r. uczniowie klasy VIIc wraz z p. 

Rafałem Magulskim uczestniczyli w warsztatach 
ekologicznych pt: „Oczyszczanie ścieków”. W ramach 
tych zajęć odwiedzili Grupową Oczyszczalnię Ścieków 
„Dębogórze” w Dębogórzu. Uczniowie poznali zasady 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz poznali 
zasady zrównoważonego rozwoju. Warsztaty to 

wspaniała inicjatywa, która pozwoliła uświadomić 
uczniom wartości i poczucie odpowiedzialności za 

środowisko przyrodnicze. 
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„Robię porządek z odpadami” 
„Zielona Szkoła” 

Warsztaty organizowane przez KZG 
„Dolina Redy i Chylonki” lub inne 

instytucje. 
W marcu 2019 r. uczniowie klasy VIIIe wraz z p. 

Anną Zatwarnicką uczestniczyli w warsztatach 
ekologicznych pt: „Ciepło dla Trójmiasta”. W 

ramach tych zajęć odwiedzili Elektrociepłownię 
„Nanice” w Wejherowie. Uczniowie poznali zasady 
funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła 

oraz poznali zasady zrównoważonego rozwoju. 
Warsztaty to wspaniała inicjatywa, która pozwoliła 

uświadomić uczniom wartości i poczucie 
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 
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„Robię porządek z odpadami” 
„Zielona Szkoła” 

Warsztaty organizowane przez KZG 
„Dolina Redy i Chylonki” lub inne 

instytucje. 
 
W kwietniu 2019 r. uczniowie klasy IV e wraz z p. Hanną 

Szopińską-Pawełko uczestniczyli w warsztatach 
ekologicznych pt: „Nowoczesne metody gospodarowania 

odpadami”. W ramach tych zajęć odwiedzili zakład 
zagospodarowania odpadów EkoDolina w Łężycy. 

Uczniowie poznali zasady funkcjonowania zakładu, 
poznali wpływ człowieka na odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów oraz zasady zrównoważonego rozwoju. 
Warsztaty to wspaniała inicjatywa, która pozwoliła 

uświadomić uczniom wartości i poczucie 
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Tematyczny miesiąc ekologiczny 

Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą z 

dziedziny dot. projektu. 
W kwietniu 2019 r. uczniowie klas I-III spotkali się z przedstawicielami 
EkoPatrolu Straży Miejskiej. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o 

segregacji odpadów. Uczestniczyli w pogadance dotyczącej szkodliwości 
spalania odpadów w domowych piecach. Goście omówili także potrzebę 

informowania strażników o spalaniu różnych odpadów. Uczniowie uzyskali 
informacje jakie kary nakładane są na osoby, które niestosują się do zaleceń 

producenta pieców.  
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„Robię porządek z odpadami” 
Tematyczny miesiąc ekologiczny 

Szkolne przedstawienie ekologiczne. 

 

W kwietniu 2019 r.  uczniowie klas młodszych uczestniczyli w apelu, którego 
celem było promowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa. 
Uczniowie klasy trzeciej przedstawiły scenkę, w której ukazali złe zachowanie w 
stosunku do przyrody, naszego zdrowia oraz bezpieczeństwa.  
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„Robię porządek z odpadami” 
Tematyczny miesiąc ekologiczny 

Interaktywna lekcja o segregacji odpadów. 
 

W kwietniu 2019 r. uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w lekcji dotyczącej segregacji 
odpadów. Za pomocą specjalnej aplikacji stworzyli koło fortuny na którym wpisywali nazwy 

najczęściej wyrzucanych odpadów. Następnie losowo za pomocą tablicy interaktywnej 
wybierali śmieci i segregowali do odpowiednich worków. Na zakończenie zagraliśmy w 

interaktywną grę w której mogliśmy sprawdzić przyswojoną wiedzę. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Tematyczny miesiąc ekologiczny 

Targowisko wiedzy. 
W kwietniu 2019 r. uczniowie kl. VIIc uczestniczyli w lekcji dot. chorób układu 
oddechowego m.in spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Lekcja prowadzona 
była metodą Targowisko Wiedzy. Uczniowie w parach przygotowywali wiadomości dot. 

wybranej choroby. W dowolnej formie na swoim stanowisku przedstawiali poznane 
informacje. Wszyscy uczniowie za pomocą kart pracy musieli znaleźć na stoiskach 

konkretne wiadomości. Formą płatności były słodycze. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Tematyczny miesiąc ekologiczny 

Pojemniki na makulaturę. 
W kwietniu 2019 r. uczniowie uczęszczający na kółko ekologiczne stworzyli 

specjalne pudełka na makulaturę. Pojemniki ustawione zostały w pokoju 
nauczycielskim koło kserokopiarki oraz w sekretariacie. Kółkowicze będą 

wybierać kartki do druku dwustronnicowego, a te które nie będą mogły być 
ponownie wykorzystane przeznaczą na makulaturę. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Myślę logicznie bo ekologicznie 

Ekopostanowienia ucznia spisane na tablicy 

umieszczonej na korytarzu placówki z 

kodeksem ekologicznym szkoły. 
 

W styczniu 2019 r. na gazetce ściennej znajdującej się na II 
piętrze naszej szkoły uczniowie klas IV – VIII zamieścili 
informacje dotyczące swoich ekologicznych postanowień na rok 
2019. Informacje wraz z kodeksem pomagały uczniom 
zrozumieć jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Ekoprojektowanie 

Moja ekologiczna gra planszowa. 
 

Uczennice klasy III wykonały ekologiczne gry planszowe. Prośrodowiskowe gry: 
warcaby, szachy oraz grę planszową stworzyły uwzględniając zastosowanie 

surowców wtórnych. Prace można było podziwiać na wystawie na II piętrze. 



LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 
edycja 2018/2019 

„Robię porządek z odpadami” 
Ekoprojektowanie 

Eko Makieta z surowców wtórnych. 
 

Chętni uczniowie klas IV-VIII mogli wykonać ekologiczne makiety placu zabaw 
uwzględniając zastosowanie surowców wtórnych. Place zabaw miały za zadanie 
dbać o środowisko naturalne jak i zmniejszyć ingerencję człowieka w przyrodę. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Ekoprojektowanie 

Ekologiczny pokaz mody. 

 
Ekologiczny pokaz mody został zaplanowany na 25 kwietnia 2019r. W związku ze 

strajkiem i odwołanymi zajęciami dydaktycznymi, pokaz odbędzie się w maju. 
Stroje wraz z opisami zostały wykonane przez uczniów klas IV. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Ekoprojektowanie 

Ekologiczny tematyczny konkurs plastyczny. 
 

W lutym 2019 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs na piramidę zdrowego 
odżywiania. Organizatorkami były panie nauczycielki ze świetlicy szkolnej. 

Konkurs polegał na wykonaniu piramidy w dowolnej technice z 
uwzględnieniem surowców wtórnych. Dzieci opierając się na własnej fantazji 

wykonały ciekawe, pomysłowe prace. Piramidy mogliśmy podziwiać na 
wystawie na terenie naszej szkoły. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Ekoprojektowanie 

Korelacja międzyprzedmiotowa – wykorzystanie 

surowców wtórnch. 
W marcu 2019 r. odbyła się korelacja międzyprzedmiotowa przyroda-nauczanie 

zintegrowane i przyroda-technika. Na różnych przedmiotach uczniowie klas 
trzecich na zajęciach wczesnoszkolnych (p. Elżbieta Głowienke) oraz 

technicznych w klasach szóstych (p. Paweł Grobis) zostały wykonane kosmiczne 
prace z surowców wtórnych. Na holu II piętra została zaprezentowana wystawa 

prac wykonanych w ramach korelacji. Wystawa cieszyła się sporym 
zainteresowaniem, odwiedzili ją uczniowie wszystkich klas oraz rodzice obecni 

na zebraniach. 
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„Robię porządek z odpadami” 
„Sport to zdrowie niech każdy ekolog się o tym dowie” 

Szkolny turniej sportowo-ekologiczny. 
 

W kwietniu 2019 r. odbył się szkolny turniej sportowo-ekologiczny 
dla klas II. Zmagania zostały poprzedzone prezentacją 

przygotowana przez p. Annę Zatwarnicką dotyczącą 
proekologicznych zachowań wobec środowiska. Wszystkie gry i 

zabawy dotyczyły zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Turniej 
to świetna okazja do połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną 

ale także doskonały czas na integrację uczniów. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Jesteśmy medialni 

Gazetka szkolna. 

 
W styczniu 2019 r. ukazał się kolejny numer gazetki 
„Pokładowe wieści z SP40”. W gazetce ukazał się artykuł 

napisany przez uczniów uczęszczających na kółko 
ekologiczne oraz n-lkę p. Annę Zatwarnicką na temat 

ochrony powierzchni Ziemi i oszczędzania wody w 
gospodarstwach domowych. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Jesteśmy medialni 

Akcja ulotkowa dot. projektu. 
 

W listopadzie 2018 r. na terenie szkoły przed zebraniami z rodzicami miała 
miejsce akcja ulotkowa.  Jej celem było uświadomienie szkodliwości i 
niebezpieczeństwa spalania odpadów w piecach domowych oraz propagowanie 
zachowania przyjaznego środowisku. Uczniowie wręczali ulotki wszystkim 
rodzicom odwiedzającym w tym dniu naszą szkołę (ok. 200 osób). 
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„Robię porządek z odpadami” 
Jesteśmy medialni 

Akcja plakatowa dot. projektu. 

 
W lutym 2019 r. na terenie szkoły miała miejsce akcja plakatowa, która miała  na 

celu uświadomienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w 
piecach domowych oraz propagowanie zachowania przyjaznego środowisku. 

Plakaty zostały umiejscowione w kilku miejscach na terenie placówki. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Jesteśmy medialni 

Wystawa prac / projektów plastycznych wykonanych w 

ramach realizacji projektu. 
W ramach realizacji projektu w różnych miejscach na terenie naszej szkoły 

prezentowane były prace uczniów. Wystawy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród całej społeczności szkolnej. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Jesteśmy medialni 

Projekt strony internetowej. 
1 października 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej naszej 

szkoły: www.sp40gdynia.pl w zakładce wydarzenia znalazły się informacje o 
zrealizowanych zadaniach w ramach projektu wraz z krótkim opisem oraz 
dopiskom o prowadzeniu projektu „Lider Lokalnej Ekologii” przez Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Koordynatorka projektu p. Anna 
Zatwarnicka wraz z nauczycielem informatyki p. Maciejem Zatwarnicki 
systematycznie umieszczali informacje oraz zdjęcia w galerii serwisu 
internetowego naszej placówki. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Jesteśmy medialni 

Prezentacja power point nt. projektu. 
 

Wykonanie niniejszej prezentacji multimedialnej w programie Power Point 
przedstawiające wszystkie działania, które odbyły się w naszej szkole w czasie 

trwania projektu Lider Lokalnej Ekologii 2018 / 2019. 

Prezentacja została wykonana przez koordynatorkę projektu p. Annę Zatwarnicką. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Jesteśmy medialni 

Filmik/klip/animacja/ „fotografuje smartfonem dot. 

zagadnienia projektu. 

 
W kwietniu 2019 r. miał odbyć się Szkolny Konkurs pt. ”Fotografuję smartfonem 

– segregacja odpadów w moim gospodarstwie domowym”. Uczniowie mieli 
wykonać zdjęcie przedstawiające w jaki sposób segregują odpady w domu. 

Wywołane zdjęcia mieli dostraczyć do 12 kwietnia. W związku ze strajkiem i 
odwołaniem zajęć dydaktycznych termin zakończenia konkursu został 

przedłużony, wyniki poznamy w maju. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Jesteśmy medialni 

Prezentacje multimedialne wykonana przez ucznów z 

16 gdyńskich szkół. 
W grudniu 2018 r. nasza szkoła była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu 

na prezentację multimedialną. W konkursie wzięło udział 16 szkół 
reprezentowanych przez trójkę uczniów klas VI. Ich zadaniem było wykonanie 
prezentacji multimedialnej przedstawiającej dowolne doświadczenie 
przyrodnicze związane z ochroną powierzchni Ziemi (np. oszczędzanie energii, 
wody). Wyniki badań mieli przedstawić w postaci prezentacji multimedialnej. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Zadania wykonane wspólnie z KZG 

Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” 
 

Uczniowie naszej szkoły klas 0 – III wzięli udział w konkursie plastycznym 
organizowanym przez KZG, wykonali oni prace plastyczne na temat „W 
domowym piecu spalanie truje i rujnuje”. Uczennica klasy I zdobyła 
wyróżnienie. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Zadania wykonane wspólnie z KZG 

Konkurs fotograficzny #obserwujęprzyrodę 

 
Kilkoro uczniów naszej szkoły klas IV – VIII wzięło udział w konkursie 

fotograficznym organizowanym przez KZG, wykonali oni fotografie na temat 
„#obserwujęprzyrodę”. Po wstępnej selekcji zdjęć p. Anna Zatwarnicka – 
nauczyciel prowadzący nadzór nad konkursem, postanowiła wysłać do związku 
wykonane prace uczniów.  
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„Robię porządek z odpadami” 
Zadania wykonane wspólnie z KZG 

Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem” 
Od października 2018r. do marca 2019r. odbyła się zbiórka plastikowych 

plastikowych nakrętek (po napojach, szamponach, dezodorantach, środkach 
czystości, itp.). Brali w niej udział chętni uczniowie klas IV-VIII oraz O – III. 
Rezultatem okazania dobrego serca i chęci niesienia bezinteresownej pomocy 

było zebranie około 2,5 tony nakrętek. 9 worków przekazaliśmy w ramach 
konkursu „Mała nakrętka duży problem” pozostałe oddaliśmy  firmie 

recyklingowej, która z kolei wsparła pokrycie kosztów terapii i rehabilitacji dla 
chorej uczennicy naszej szkoły. Dzięki tej akcji dbamy również o środowisko 

naturalne, mamy wpływ na zmniejszenie ilości odpadów. 



LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 
edycja 2018/2019 

„Robię porządek z odpadami” 
Zadania wykonane wspólnie z KZG 

Konkurs pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” 
W kwietniu 2019 r. na terenie parkingu naszej szkoły odbyła się zbiórka zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uczniowie wraz z rodzicami oddawali 
zużyte komputery, suszarki, telefony komórkowe, telewizory, zabawki, monitory 

itp. Bardzo duża liczba osób uczestniczyła w akcji. Mamy nadzieję, że dzięki 
podjętym działaniom została poszerzona wiedza i świadomość ekologiczna, w 

tym poprzez właściwe postępowanie z odpadami jakim jest zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, co bezpośrednio przełoży się na ochronę 

najbliższego nam środowiska. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Zadania wykonane wspólnie z KZG 

Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych 

 
Od kilku lat cała społeczność szkolna bierze udział w zbiórce baterii organizowanej 

przez KZG. Możemy pochwalić się corocznym dużym zbiorem tego 
niebezpiecznego surowca. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Zadania wykonane wspólnie z Fox Recykling 

Zbiórka makulatury 

 
Od kilku lat cała społeczność szkolna bierze udział w zbiórce makulatury. W ciągu 

roku szkolnego zebraliśmy około 20 ton makulatury. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Podsumowanie projektu  

Podsumowanie projektu poprzez zorganizowanie apelu 

na terenie szkoły. 
Pod koniec kwietnia 2019 r. odbył się dwa apele podsumowujące działania 

ekologiczne w klasach O-III, które odbyły się w naszej szkole. Koordynatorka 
wraz z p. wicedyrektor Katarzyną Jagodą wręczyły dyplomy, podziękowania 

oraz nagrody uczniom biorącym udział w licznych zadaniach projektu. 
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„Robię porządek z odpadami” 
Podsumowanie projektu  

Podsumowanie projektu poprzez 

zorganizowanie apelu na terenie szkoły. 
 

W kwietniu 2019 r. miał odbyć się apel podsumowujący działania 
ekologiczne w klasach IV-VIII zrealizowane podczas trwania projektu. 
W związku ze strajkiem i odwołaniem zajęć dydaktycznych apel klas 

starszych został przeniesiony na maj. 
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„Robię porządek z odpadami” 

Zrealizowano cele projektu: 

 

 budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony 

środowiska, 

 podniesienie kompetencji oraz wzrost świadomości 

ekologicznej uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego na 

temat ochrony powierzchni ziemi, 

 gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

 kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego 

oraz grupowego działania. 
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„Robię porządek z odpadami” 

Materiały źródłowe: 

 
• materiały przekazane przez KZG 

  broszury: „Ochrona powietrza”, „Różne źródła energii”, „Ciepło jak z bajki”, „Ciepło i 
nowocześnie”, „Jak zatrzymać ciepło w domu?” oraz kolorowanki pt. „Olek chroni 
powietrze”, „Kasi zasady na spalane odpady”. 

  wydawnictwa: „Niech Cię oświeci jasność ze śmieci”, „Jeżeli spalać to nie 
indywidualnie”. 

• ulotki z Urzędu Miasta 

• wydawnictwa szkolne – podręczniki 

• interaktywne plansze dydaktyczne 

• programy, gry komputerowe 

• strony internetowe 

• www.kzg.pl 

• www.ekologia.pl 

• www.recykling.pl 

• www.ekopatrol.pl 

• www.ekoinfo.pl 

• www.naukowiec.org 

• www.yutoube.pl 

 

http://www.ekologia.pl/
http://www.recykling.pl/
http://www.ekopatrol.pl/
http://www.ekoinfo.pl/
http://www.naukowiec.org/
http://www.yutoube.pl/

