
Lider Lokalnej Ekologii

”Robię   porządek  z  odpadami”

2018/2019



Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni
ul.Adm.J.Unruga 88

Dyrektor mgr Sabina Dawidowska              Koordynator mgr Agata Jurewicz

W projekcie edukacyjnym brali udział uczniowie klas I-III , IV-VIII.

Uczniowie kl. Ic o profilu przyrodniczym oraz społeczność uczniowska 

w liczbie ok. 500 osób.





1. Edukacja dorosłych

• Temat:  Domowe spalanie śmieci zatruwa , szkodzi i szpeci.

• Cel: uświadomienie zagrożeń wynikających ze spalania odpadów.

• Ekowywiadówka z rodzicami uczniów kl. VII

• Prezentacja i rozdanie ulotek „W domowym piecu spalanie śmieci truje 

i rujnuje”



2. Wycieczka

• Temat: Dzikie wysypiska śmieci.

• Obserwacja najbliższej okolicy oraz ocena stanu czystości terenów leśnych.

• Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci.

• Ocena stanu czystości.

• Uczestnicy, uczniowie kl. VI



3. Sprzątanie Świata

• Uczniowie brali udział w akcji zorganizowanej przez szkołę przy współpracy 

z Urzędem Miasta Gdynia.

• Posprzątano tereny leśne przy szkole, place zabaw.

• Na lekcjach wychowawczych odbyły się pogadanki na temat konieczności 

segregacji odpadów.







4. Warsztaty

• Temat: Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami.

• Warsztaty Organizowane przez KZG „Dolina redy i Chylonki” odbyły się 

06.11.2018r.

• Uczestnikami byli uczniowie kl. VI.

• Uczniowie poznali zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania 

odpadami, zrozumieli konieczność segregacji.



5. Obserwacja

• Temat: Chrońmy gatunki zagrożone- sokoły wśród nas.

• Do obserwacji sokoła na kominie gdyńskiej elektrociepłowni przystąpili 

uczniowie klasy Ic o profilu przyrodniczym.

• Oglądały bezpośrednią relację, poznawały życie ptaków w mieście, uczyły się 

o ochronie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w okolicach miast. 



6. Konkurs plastyczny

• Temat : „Zwierzęta w Polsce z odpadów-drugie życie odpadów”

• Cel: Uświadomienie konieczności segregacji.

• Uczniowie klas I-III kreatywnie tworzyli zwierzęta, zabawki z odpadów.



7. Akcja ekologiczna 

• Temat : „Oddaj używany telefon komórkowy”.

• Konkurs ogólnopolski ,zbiórki używanych telefonów został zorganizowany 

na terenie placówki i dotyczy całej społeczności lokalnej.

• Promocja zachowani postaw proekologicznych.



8. Ekoprojektowanie

• Temat : Las w doniczce.

• Uczniowie klasy Ic posadzili drzewa w doniczkach, rozważając o ich 

potrzebach i konieczności ochrony.

• Poznawali ekosystemy lasów najbliższej okolicy.

• Dzielili się obserwacjami i doświadczeniami z rówieśnikami.



9. Akcja ulotkowa i plakatowa

• Temat: Segregacja odpadów – w trosce o środowisko.

• Akcja informacyjna dotycząca zbiórki elektroodpadów na terenie szkoły.

• Ulotki dotyczące zasad zbiórki i gazetka szkolna skutecznie poinformowała 

całą społeczność szkolną oraz rodziców o konieczności segregacji odpadów.  





10. Lekcje tematyczne

• Temat : „ Wojtek na zakupach”- jak kupować mądrze.

• Na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VII przeprowadzono pogadankę 

o świadomym kupowaniu produktów, w odpowiednich ilościach.

• Omawiano problem marnowania żywności oraz nadmiernej ilości opakowań.

• Uczniowie proponowali swoje rozwiązania.

• Przypominano zasady segregacji w domach i w szkole.



11. Ankieta

• Temat : „ Niebezpieczeństwo spalania odpadów w piecach domowych”

• Członkowie samorządu szkolnego przeprowadzili ankietę wśród pracowników 
szkoły oraz mieszkańców dzielnicy Gdynia Obłuże.

• Przeprowadzono 34 ankiety.

• Wnioski : mieszkańcy dostrzegają problem zanieczyszczenia powietrza 
spowodowany spalaniem śmieci przez sąsiadów, alarmują odpowiednie służby, 
mają świadomość zagrożeń i niebezpieczeństw dla zdrowia.



12. Akcja - segregacja

• Uczniowie kl. 0-III odbyli szkolenie, jak poprawnie segregować śmieci.

• Na korytarzach szkolnych postawiono oznakowane kosze do segregacji, 

uczniowie uczyli się poprawnej selekcji.

• Zdobytą wiedzę utrwalono konkursem z nagrodami.



13. Konkurs

• Temat : Zbiórka makulatury.

• Cała społeczność szkolna również w tym roku szkolnym dwa razy zbierała 

makulaturę.

• Zbiórka pozwala uświadomić konieczności oszczędzania a tym samym 

ochrony drzew.





14. Zadania wykonane z KGZ

• Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci”.

• Konkurs „Mała nakrętka duży problem”.

• Konkurs „ Ekspert E.E czyli w trosce o środowisko”.

• „Zbiórka baterii”.



Materiały źródłowe

• Materiały Związku: plakaty, broszury, ulotki, komiksy, filmy ze stron KZG 

• Liczne strony internetowe

• Materiały własne


