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• DYREKTOR SZKOŁY: mgr Arkadiusz Skrzyński

• KOORDYNATOR: mgr Dorota Kornacka

• ILOŚĆ UCZNIÓW BIORCYCH UDZIAŁ W PROJEKJE:

- Grupy zerowe 123 dzieci

- klasy I-III 90 uczniów

- Klasy VI 120 uczniów

- klasy VII 63 uczniów



NAUCZYCIELE 
WSPÓŁPRACUJĄCY

• mgr Barbara Otręba

• mgr Kaja Wandtke

• mgr Agnieszka Roszkowska

• mgr Marta Mielewczyk

• mgr Aleksandra Borkowska

• mgr Małgorzata Kowalewska

• mgr Lucyna Konol

• mgr Bogusława Bistroń- Czyż

• mgr Anna Burchacka

• mgr Anna Dempc

• mgr Małgorzata Żołdowicz



OMÓWIENIE EFEKTÓW 
PROWADZONYCH ZADAŃ



1. EDUKACJA DOROSŁYCH

• W styczniu 2020 r. przedstawiono temat i zadania wynikające z realizacji 
projektu wszystkim nauczycielom pracującym w szkole poprzez dziennik 
elektroniczny, zaproszenie nauczycieli do współpracy w celu realizacji 
projektu.

• Podczas śródrocznego zebrania z rodzicami przestawiono cel i zadania 
projektu oraz zaproszono rodziców do aktywnego udziału w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska.

• Przekazywano rodzicom informacji na temat realizacji projektu poprzez 
stronę internetową szkoły, media społecznościowe oraz drogą mailową.



Miesiąc ekologiczny "Poziom cywilizacji 
poznajemy po kanalizacji"

• Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 04.02.2020 miesiąc kwiecień 
uznany został miesiącem poświęconym ekologii w naszej szkole.

• Uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą - Panią Bogusławą Bistroń -
Czyż w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w projekcie jako pierwsi 
podjęli aktywne działania na terenie szkoły mobilizując całą 
społeczność uczniowską. Uczeń Marcel Podgórny zgłosił się do 
pomocy w bezpośredniej wymianie informacji między oddziałami 
przedszkolnymi a szkołą.



TEMATYKA 
PRZEPROWADZONYCH 
ZAJĘĆ 

SIEĆ 
KANALIZACYJNA-

szanse i zagrożenia

SEGREGACJA 
ŚMIECI WEDŁUG 

NOWYCH 
WYTYCZNYCH

BIO ODPADY I 
KOMPOSTOWANIE

GROŹNE MŁYNKI 
KOLOIDALNE

EFEKT 
CIEPLARNIANY

CZYSTE 
POWIETRZE 
WOKÓŁ NAS

OCHRONA 
GATUNKOWA 

ROŚLIN I ZWIERZĄT

ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA I 
WÓD W UJĘCIU 

GLOBALNYM



• Omówiono z uczniami
zagrożenia wynikające z 
efektu
cieplarnianego oraz
sposoby przywrócenia
równowagi

w 
funkcjonowaniu ekosyste
mów



Ekologiczna 
szkoła



GROŹNE 
MŁYNKI 

KOLOIDALNE

• Podczas zajęć dydaktycznych w grupach zerowych 
omówiono z dziećmi zagrożenia wynikające z używania 
młynków koloidalnych. Dzieci wykonały projekt ulotki 
zachęcającej do kompostowania i segregowania BIO 
odpadów.



MŁYNKI KOLOIDALNE 
SĄ NIEBEZPIECZNE

W TAKIM RAZIE SEGREGUJĘ!







Przedszkolny teatrzyk 
ekologiczny i scenki dramowe 
swoją tematyką obejmowały 
między innymi zachęcanie do 
segregowania BIO odpadów, 
korzyści wynikające z 
recyklingu oraz zagrożenia 
wynikające ze spalania śmieci 
w piecu domowym.



Przedszkolak 
na tropie 

BIO odpadów

ZAJĘCIA W TERENIE



Akcja "EKO WOJOWNICY"
Sprzątamy najbliższą okolicę!
Akcja zorganizowana przez 
Samorząd Uczniowski z okazji 
Dnia ZIEMI



DOMOWY 
KOMPOSTOWNIK
Kilkoro dzieci
wraz z rodzicami-

wykonało domowy
kompostownik



Bajka 
logopedyczna
"ZAJĄCZKOWO"
autor: Anna 
Burchacka

• Tego roku wiosna przyszła wyjątkowo szybko. Przez resztki śniegu przebijały się 
przebiśniegi, zakwitły zawilce i przylaszczki. W górach polany pokryły się 
kwitnącymi krokusami. Dnie stawały się coraz dłuższe. Pierwsze ptaki 
przyleciały z dalekich stron: skowronki, zięby, szpaki, kopciuszki i bociany. 
Prawdziwym zwiastunem wiosny była para żurawi, która po powrocie w 
rodzinne strony wybierała miejsce na gniazdo. Ze snu zbudziła się żaba trawna, 
pojawiły się owady, ożywiły ssaki, a zające zaczęły łączyć się w pary.

• W pobliskim młodniku, w sąsiedztwie pięknej łąki spora gromada zająców 
rozpoczęła wiosenne porządki. Niestety nikt z mieszkańców Zajączkowa nie 
zadbał o środowisko.

• Pan Futrzak zabrał się za gruntowny remont. Przygotował farby, lakiery, pędzle, 
wymieszał zaprawę murarską (kręcimy językiem kółka z zamkniętymi ustami) i 
wziął się do pracy. Następnie wymalował drzwi (czubkiem języka oblizujemy 
wargi dookoła) i przedpokój (oblizujemy zęby). Potem przemalował ściany 
(oblizujemy językiem wewnętrzną stronę policzków) oraz sufit (przesuwamy 
językiem po podniebieniu). Resztki farby i lakieru wylał do toalety, a gdy opadły 
na dno, stworzyły twarde, trudne do usunięcia zatory.



•Pani Szarakowa tej zimy sporo chorowała, kichała (wołamy: „a 
psik”), bolała ją głowa (wołamy: „ojojoj”), leżała w łóżku (robimy z 
języka łóżko, zawijamy przód języka i boki), przykrywała się kołderką 
( wargę dolną nakładamy na górną i odwrotnie), zażywała dużo 
leków (połykamy ślinę trzymając język u góry na podniebieniu). 
Teraz właśnie przeglądała swoją apteczkę i wyrzucała do 
toalety przeterminowane leki. Szkodliwe substancje 
chemiczne zanieczyszczały środowisko i powodowały 
skażenie pobliskich wód.
•Pani Długouszka była pięknym zającem i bardzo dbała o 
swój wygląd. Po długiej zimie postanowiła zadbać o swoje futerko. 
Specjalną szczotką wyczesywała łapki (przeciskamy język przez 
zęby), uszy czyściła specjalnymi patyczkami, oczka przemywała 
wacikami, a środki do higieny wrzucała do toalety.
•Jej mały synek Kicuś był strasznym niejadkiem. Najchętniej jadłby 
tylko słodycze (oblizujemy wargi ruchem okrężnym). Zdrowe posiłki 
zjadał tylko troszkę (poruszamy buzią jakbyśmy coś jedli), a kiedy 
tylko mama nie widziała, wrzucał do toalety resztki jedzenia, 
nieświadomie zwabiając w ten sposób do kanalizacji okropne 
gryzonie (szczerzymy zęby).



•Pan Omyk z panią Omykową jako pierwsi we wczesnowiosennym miocie doczekali się 
dwóch maluchów (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów). Codziennie całowali 
potomstwo (wysyłamy buziaki), a małe zajączki z radością wytykały języczki 
(sięgamy językiem do nosa i brody na zmianę). Pampersy i mokre chusteczki regularnie 
lądowały w toalecie zatykając jej przepływ.
•I tak oto nie dbając o ekologię gromada zajęcy spowodowała, że w ich domach ścieki z 
kanalizacji zaczęły się cofać i zalały ich norki. Wielkie nieszczęście i niebezpieczeństwo 
spadło na Zajączkowo. A kto przyszedł im z pomocą? Zgadnijcie?
•
•
•Jakie rady dałbyś/dałabyś zajączkom, aby to się więcej nie zdarzyło?
•



Rumia- miasto ekologiczne - spacer 
dedykowany.



SEGREGUJEMY 
ŚMIIECI W 
SZKOLE
I W SWOICH 
DOMACH



AKCJA PLAKATOWA NA TERENIE SZKOŁY
korzystając z materiałów otrzymanych od KZG Dolina Redy i Chylonki w Gdyni
uczniowie szkoły powiesili plakaty w sali biologicznej oraz na korytarzu.
Kodeks ekologa znalazł się na drzwiach toalety przy wejściu do biblioteki szkolnej.



Ekoprojektowanie
Projekt ulotki pt. "Toaleta to 
nie śmietnik"
"Odpady niebezpieczne"



Sieć kanalizacyjna - projekt



Toaleta 
to nie śmietnik! 

Zajęcia
z wykorzystaniem 

robotów 
edukacyjnych 

"OZOBOT"



JESTEŚMY 
MEDIALNI

Kodeks ekologa spisany i 
wywieszony w sali

i na szkolnym korytarzu

"Groźne młynki koloidalne"-
przygotowanie prezentacji m

ultimedialnej

Akcja plakatowa na terenie 
szkoły z wykorzystaniem 

materiałów otrzymanych od 
KZG

Informacje dotyczące 
projektu umieszczane w 

mediach społecznościowych i 
na stronie szkoły

"Poziom cywilizacji poznasz 
po kanalizacji"-

przygotowanie prezentacji 
multimedialnej

EKO- bajeczka 
logopedyczna opracowana 
przez szkolnego logopedę



Laboratorium Edukacji 
Ekologicznej



Skąd się bierze para wodna? 
Właściwości wody.
LABORATORIUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ



Mała kropla
o dużych 
możliwościach-
obieg wody w 
przyrodzie. Zajęcia
z wykorzystaniem 
robotów 
edukacyjnych 
"OZOBOT"



Co zapycha rury kanalizacyjne czyli
dlaczego nie należy wrzucać śmieci do 
toalety- zajęcia doswiadczalne na
podstawie prezentacji multimedialnej.



TURNIEJ 
EKOLOGICZNY 
ON LINE
20.06.2020r.
Turniej odbył się 
poprzez aplikację 
ZOOM jako 
podsumowanie zdoby
tej wiedzy w roku 
szkolnym 2019/2020.
W turnieju wzięło 
udział 
18 dzieci z 
grupy 0c.



Turniej ekologiczny "Toaleta to nie śmietnik"
19 listopada - ŚWIATOWY DZIEŃ TOALET
POZIOM KANALIZACJI ŚWIADCZY O CYWILIZACJI!



Poziom cywilizacji świadczy o kanalizacji?

Turniej ekologiczny zorganizowany został w celu budowania świadomości na
temat korzyści I zagrożeń wynikających z korzystania z kanalizacji.
Według raportu ONZ z 2017 roku więcej ludzi ma dostęp do telefonu
komórkowego niż do toalety. Bez dostępu dobieżącej wody I toalety trudno jest 
ograniczyć śmiertelność najmłodszych dzieci, walczyć z nędzą I analfabetyzmem
oraz poprawić stan zdrowia ludzi.
Niestety w krajach rozwiniętych, gdzie toalety są powszechnie dostępne powstał
kolejny problem...
ZROBIONO Z TOALETY ŚMIETNIK
A śmieci wyrzucone do toalety nie giną bezpowrotnie.
Wręcz przeciwnie mogą spowodować spore szkody poprzez zapchanie kanalizacji.
Taki zator może sprawić, że ścieki cofną się i zaleją mieszkanie lub ulicę. Śmieci w ka
nalizacji utrudniają także proces oczyszczania ścieków.



Podczas turnieju przedszkolaki spisały kodeks ekologa
" Przedszkolak wie co do toalety wrzucać a czego NIE"



KONKURSY EKOLOGICZNE



SZKOLNY KONKURS
"CO MOŻEMY ZROBIĆ 
ABY CHRONIĆ NASZĄ 
PLANETĘ?"



KONKURS NA PROJEKT EKOLUDKA 
Z WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW 

WTÓRNYCH



KONKURS NA PROJEKT EKOLUDKA



KONKURS NA PROJEKT 
EKOLUDKA



DZIEŃ ZIEMI-
"JESTEM 
PRZYJACIELEM 
PRZYRODY"





Zadania 
wykonane 
wspólnie z 

KZG "Dolina 
Redy i 

Chylonki"



Udział 
w innych 

projektach 
i działaniach
ekologicznych

Eko szkoła/ Eko przedszkole

udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym “Youth 
climate strike”

II Miejski Konkurs wiedzy ekologicznej "Ja i 
środowisko"

Rumia oczami dziecka

Kubusiowi przyjaciele natury

Gang Fajniaków



Uroczyste 
podsumowanie 
projektu w grupach 
zerowych
26.03.2021r.
• Podsumowanie zadań 

i konkursów 
ekologicznych, 
wręczenie nagród i 
upominków 
których głównym fun
datorem jest KZG 
"Dolina Redy i 
Chylonki w Gdyni



• PODSUMOWANIE

• Edukacja ekologiczna prowadzona przez KZG Dolina Redy I Chylonki
jest ważnym działaniem ukierunkowanym na ochronę i poprawę
środowiska naturalnego. Projekt edukacyjny "Lider lokalnej ekologii" 
ukazuje uwarunkowania przyrodnicze, możliwości rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych w dziedzinach związanych z 
gospodarką komunalną oraz rozwija postawę odpowiedzialności
ekologicznej i ciekawości poznawczej.

• Na poziomie edukacji przedszkolnej udało się zrealizować wszystkie
zadania wynikające z projektu, na poziomie szkoły występowały liczne
trudności związane z zamknięciem szkół i co za tym idzie ogromną liczbą
zadań wymagających pracy przy komputerze. Liczne zachorowania
nauczycieli i uczniów na COVID znacznie osłabiły możliwości
prowadzenia działań związanyc z realizacją projektu.

• Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu-
nauczycielom , rodzicom przede wszystkim uczniom. Dziękuję za 
pomoc, wsparcie oraz ciekawe pomysły i rozwiązania. Bo, jak 
powiedział Arystoteles "Każda całość to więcej niż suma jej części". 
Każda z jednostek wpływa na pozostałych członków systemu, a zmiana w 
jednym elemencie powoduje zmianę w systemie.

Dorota Kornacka


