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Edycja III
„Jak tworzywa sztuczne 
zmieniły nasze życie”



REALIZOWALIŚMY CEL PROJEKTU

KSZTAŁTOWALIŚMY

ZGODNIE Z ZASADAMI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ŚWIADOMOŚĆ

WRAŻLIWOŚĆ

POSTAWY 
PROŚRODOWISKOWE
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OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ
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ZDOBYWANIE

WIEDZY

PRZYGOTOWANIE 
PROJEKTU 

BADAWCZEGO

REALIZACJA PROGRAMU 
LABORATORIUM EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ

W RAMACH PROJEKTU



ZWRÓCILIŚMY UWAGĘ NA TRUDNOŚCI

OGRANICZENIA CZASOWE PRZEJŚCIE W TRYB NAUKI ZDALNEJ



Zdobywanie
i przekazywanie wiedzy



Koordynatorzy 
projektu:

 brali udział w cyklicznych spotkaniach 
warsztatowo – seminaryjnych z elementami 
ćwiczeniowymi

 współpracowali z ekspertami z Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

 dzielili się wiedzą z innymi nauczycielami

 korzystali z publikacji Laboratorium Edukacji 
Ekologicznej



PLASTIK I MIKROPLASTIK



POSZUKIWALIŚMY 
SPOSOBÓW na ograniczenie zużycia plastiku w naszym życiu



Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.KIEROWALIŚMY SIĘ 
ZASADĄ 

LESS WASTE



Przygotowanie
projektu badawczego



Scenariusz zajęć

opracowany przez 
koordynatorki projektu



Realizacja 
programu
Laboratorium Edukacji Ekologicznej



Tematy projektu badawczego/doświadczenia/eksperymentu

Scenariusze 
z

Laboratorium edukacji 
ekologicznej.

„Jak tworzywa sztuczne 
zmieniły nasze życie?”

Klasa 7 c
• Jak przyspieszyć wzrost 

roślin?
• Tworzywa sztuczne są 

różne.
• Czy wybór kosmetyków 

wpływa na środowisko?
Zajęcia zrealizowane w czasie koła 
przyrodniczego w roku szkolnym 

2019/2020 oraz 2020/2021

pod opieką

nauczycieli: S. Omernik, M. Czyż

Klasa 3d
• Zakładamy 

kompostownik.
Zajęcia zrealizowane w roku szkolnym 

20019/2020 oraz 2020/2021 

pod opieką 

wychowawcy: K. Ciesielskiej



Klasa 7c
Czy plastik przyspieszy wzrost fasoli?







Czy wybór kosmetyków wpływa na nasze zdrowie i środowisko?

OPIS
Sztuczne szczęki nacieramy kawałkiem 

buraka, po czym nakładamy na nie 
jednocześnie 10 kropli soku buraczanego. 
Odkładamy je na 3 minuty.

Po upływie czasu nanosimy na szczoteczkę 
pastę z nr 1 a na drugą pastę z nr 2.

 Zaczynamy proces szczotkowania na obydwu 
szczękach jednocześnie. Czynność 
wykonujemy 4 minuty. 

Po wyszczotkowaniu szczęki płuczemy 
oddzielnie w zlewkach z wodą. 

Wypłukane szczęki układamy na podkładce a 
wyniki obserwacji obu szczęk zapisujemy

ANALIZA WYNIKÓW

Zarówno pasta bez, jak i z mikroplastikiem, 
jednakowo wyczyści płytkę zębów.







Klasa 3 d
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Doświadczenie I:
• Dwa pojemniki napełniliśmy wilgotną 

ziemią (glebą).

• W jednym zakopaliśmy kawałek 
chusteczki higienicznej z wystającym 
fragmentem chusteczki.

• W drugim zakopaliśmy kawałek 
jednorazowej siatki foliowej, 
również z wystającym fragmentem.

• Po powrocie do szkoły po zdalnym 
nauczaniu zaobserwowaliśmy, że:

- w pojemniku z chusteczka higieniczną 
zarówno na powierzchni, jak i w 
środku ( po rozsypaniu zawartości na 
tacę) tylko jej strzępki. Z tym, że w środku 
rozkład był zdecydowanie bardziej 
zaawansowany.

- w pojemniku z folią , folia wciąż 
wystawała, i w środku również pozostała 
niezmieniona.

Wniosek: folia, w odróżnieniu od papieru, 
w glebie praktycznie nie ulega rozkładowi 
(w badanym czasie).

Przesłanie: Ty też możesz chronić nasze 
środowisko – nie śmieć i dbaj czystość 
wokół nas, dbaj o segregację odpadów np. 
nie rzucaj plastikowych elementów, w 
tym woreczków śniadaniowych byle gdzie, 
tylko do właściwego pojemnika.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan 
naszej przyrody.



Tematy projektu badawczego/doświadczenia/eksperymentu
inspirowanego publikacją

Scenariusze 
z

Laboratorium edukacji 
ekologicznej.

„Jak tworzywa sztuczne 
zmieniły nasze życie?”

Klasa 7 c
• Z czego składa się 

gleba?
Zajęcia zrealizowane w czasie koła 

przyrodniczego 

w roku szkolnym 2020/2021

pod opieką

nauczycieli: S. Omernik, M. Czyż

Klasa 4c
• Domowy peeling

Zajęcia zrealizowane w czasie godziny 
wychowawczej

w roku szkolnym 2020/2021

pod opieką 

nauczycielki: M.Baranowicz

przy współpracy

z wychowawcą: J. Leszczyńską



Projekt badawczy klasy
7c
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Lekcja w klasie 4c



NASZE DALSZE 
EKSPERYMENTOWANIE



Klasa 2a – w trakcie realizacji projektu
Klasa 2 a w latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 wspólnie z nauczycielem realizowała 
zajęcia fizyczne opierające się na doświadczeniach i eksperymentach. Działania te miały 
przybliżyć i być początkiem rozumienia zjawisk fizycznych oraz reakcji substancji chemicznych na 
siebie.

Przykłady przeprowadzonych eksperymentów:

• gumowe jajko (eksperyment z wykorzystaniem octu)

• ciecz nienewtonowska tworzona także przy użyciu barwników

• lampa „lawa”

• domowy wulkan

• elektryzujące balony

• nurek Kartezjusza

• gasnąca świeca przy ograniczonej ilości tlenu

• malowanie na mleku barwnikami

• farbowanie kwiatów wodą z barwnikiem

Działania te prowadzone były także w trakcie spotkań on-line z klasą. Pozwalały one na próbę 
wnioskowania na podstawie zauważonych zjawisk, wzmacniały myślenie przyczynowo - skutkowe, 
przyczyniały się do lepszego rozumienia treści, a także są dobrą podstawą do dalszej nauki chemii, 
fizyki, czy też geografii.



Klasa 3d

Doświadczenie II

 Na początku października do szklanych, przezroczystych pojemników wsypaliśmy sól 
kuchenną, dolaliśmy wodę i zamieszaliśmy.
Dzieci zaobserwowały, że sól rozpuszcza się w wodzie i powstaje roztwór.

 W dalszej części doświadczenia zanurzyliśmy w tym roztworze fragment włóczki 
umocowany na zawieszonej na pojemniku kredce.

 Po powrocie do szkoły po zdalnym nauczaniu zauważyliśmy, że woda 
wyparowała, sól skrystalizowała się na włóczce, brzegach pojemnika, nawet na 
kredce, którą niektórzy z nas mieszali wcześniej roztwór.

Nasze wnioski:

 Woda z solą tworzy roztwór. Łatwo ją zanieczyścić.
Musimy dbać o wodę, o nasz skarb, który ma wspaniałe właściwości.

 Woda odparowuje, a sól ulega krystalizacji. Woda odparowując (zmiana stanu 
skupienia w gazowy) oczyszcza się i opadając znowu w przyrodzie w postaci deszczu 
(stan skupienia ciekły) może być wartościowo wykorzystywana. Niektórzy zauważyli, 
że idąc do szkoły widzieli śnieg i nawet ślizgali się na zlodowaconej ścieżce. To też 
woda, ale w stanie skupienia stałym.

 Wodę potrzebujemy do picia, gotowani, mycia i innych ważnych zadań. My też 
możemy dbać o jej zasoby, np. zmniejszając zbędne straty i poprawiając nasze 
codzienne nawyki, wykorzystywania wody w życiu codziennym. Także nie 
wyrzucając niebezpiecznych odpadów, np., baterii byle gdzie, bo woda może je 
rozpuścić i roznieść w środowisku jako roztwór zatruwając je.



Podsumowanie
Piękny eksperyment jest sam przez się często 

o wiele cenniejszy, aniżeli 20 formuł 
wysmażonych w retorcie abstrakcji.

Albert Einstein
30

Po zakończeniu projektu 
uczniowie biorący w nim udział potrafią 

m.in:
• poprawnie zaplanować i 

przeprowadzić eksperyment/obserwację/ 
doświadczenie;

• selekcjonować źródła informacji;
• samodzielnie przygotować dokumentację;
• dyskutować na temat problemów 

związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska, wykorzystując wnioski z 
przeprowadzonych 
eksperymentów/obserwacji/doświadczeń;

• dokonać selekcji produktów szkodliwych 
dla środowiska.



W projekt zaangażowanych 
jest 111 uczniów :
MŁODYCH NAUKOWCÓW

• 2a- 21 osób

• 3b- 18 osób

• 3d- 20 osób

• 4c- 14 osób

• 7a- 22 osoby

• 7c- 16 osób



Źródła:

• https://kzg.pl/wp-
content/uploads/2020/11/Lab_edu_ekol_2019.pdf

• https://kzg.pl/wp-
content/uploads/2021/01/ABC_segregacji_broszura.pdf

• https://www.green-projects.pl/skad-sie-bierze-
mikroplastik-problemem-dla-srodowiska/

• https://epodreczniki.pl/a/degradacja-gleb-na-swiecie-i-jej-
skutki/DuguSPvVG

• https://kzg.pl/wp-
content/uploads/2016/06/broszura_ochrona_powierzchni_
ziemi.pdf

• zasoby Internetu


