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RADA PEDAGOGICZNA

Na Radzie Pedagogicznej we październiku Pani 
Dyrektor Danuta Czernewska poinformowała o 
przystąpieniu szkoły do projektu „Lider lokalnej 

ekologii”. Przedstawione zostały główne 
założenia i tematyka projektu oraz rozdzielono 

zadania do realizacji.



Miesiąc ekologiczny pt. „Poziom 
cywilizacji poznajemy po kanalizacji”

Miesiąc kwiecień w grupach 
przedszkolnych był bogaty w 

zajęcia o tematyce ekologicznej. 
Przedszkolaki dowiedziały się, 
czego nie należy wrzucać do 

toalety. Wycinały z kolorowych 
gazet rzeczy, które należy 
wrzucać do odpowiednich 

pojemników, a nie do sedesu.
Obejrzały również bajkę 

edukacyjną o oczyszczaniu 
ścieków



Miesiąc ekologiczny pt. „Poziom 
cywilizacji poznajemy po kanalizacji”



Przedszkolak „na tropie 
bioodpadów”

Uczniowie klasy „0” oraz grupy 
Biedroneczki na koniec 

września, przy słonecznej 
pogodzie, postanowili odwiedzić 
okoliczne ogródki działkowe. W 

czasie wycieczki uczniowie 
obcowali z przyrodą, 

obserwowali wzrost roślin, a 
działkowiczów wypytywali w jaki 

sposób kompostują zielone 
odpady.



Przedszkolak „na tropie 
bioodpadów”



EKOPROJEKTOWANIE-plakat 
„Toaleta to nie śmietnik”

Grupa przedszkolna WESOŁE 
MISIE"  (4 i 5latki) wykonała 

plakat pt. "Toaleta to nie śmietnik, 

w takim razie segreguję". Podczas 
zajęć zdobyliśmy wiedzę na temat 

segregacji odpadów oraz 
obejrzeliśmy bajkę edukacyjną o 

oczyszczaniu ścieków, dzięki której 
poznaliśmy skutki wrzucania 

nieodpowiednich przedmiotów do 
toalety.



EKOPROJEKTOWANIE-plakat 
„Toaleta to nie śmietnik”



EKOPROJEKTOWANIE
WESOŁE SEGREGOWANIE-

TWORZYMY POJEMNIKI NA ODPADY

Dzieci zgodnie z hasłem 

przewodnim: 

„Niebieski jest na papier,

Zielony zbiera szkło.

Żółty kocha metal i plastik,

Brązowy lubi bio.” – stworzyły własne pojemniki 

na odpady



EKOPROJEKTOWANIE
WESOŁE SEGREGOWANIE-
TWORZYMY POJEMNIKI NA 

ODPADY
W kolejnym dniu kosze zostały 

podpisane i zaopatrzone w znak 

recyklingu.

Przyszedł czas na wykorzystanie 

zdobytej wiedzy w praktyce czyli 

wspólne posegregowanie śmieci. To 

zadanie przedszkolaki wykonały na 

medal. Nasze kolorowe kosze znalazły 

miejsce w sali i codziennie będą nam 

przypominały o segregacji śmieci, bo 

przecież: „Grzeczne dzieci segregują 

śmieci”.



„Od dzisiaj każdy uczeń wie czego 
do toalety nie wrzuca się”

Uczniowie klas siódmych, w czasie nauczania zdalnego, 
stworzyli własny ekologiczny kodeks ucznia zgodny z 
tematyką projektu:

KODEKS EKOLOGICZNY

1. Nie spłukuj w toalecie chusteczek, bo zrobi koreczek.

2. Oliwa w toalecie może być zdradliwa.



KODEKS EKOLOGICZNY c.d.

3. Gruz, kamienie-myśl człowieku, to się nie pomieści w 

ścieku.

4. Kto resztki jedzenia spłukuje, ten awarie powoduje.

5. Wrzucać do sedesu pieluch nie przystoi, przecież obok 

w toalecie kosz zawsze stoi.

6. Śmieci zatory w rurach powodują i oczyszczalni 

problemy fundują.

7. Pamiętajcie wszystkie dzieci, śmieci nie mogą trafić do 

sieci.



JESTEŚMY MEDIALNI – GAZETKA 
SZKOLNA



LABORATORIUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Toaleta to nie śmietnik – warsztaty 
laboratoryjne.

Dzieci wykonały wiele 
eksperymentów, które pomogły 

zrozumieć skutki zanieczyszczania 
naszej planety. 



LABORATORIUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Jednym z eksperymentów jakie 
wykonaliśmy było sprawdzenie 
przepływu rur kanalizacyjnych i 

co się dzieje, kiedy wrzucamy do 
nich nieodpowiednie rzeczy. 

Wspólnie ustaliliśmy czego nie 
powinno się wrzucać do toalety. 



LABORATORIUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Dzieci wykonały również 
eksperyment, który pokazał jak 

zanieczyszczenia wód działają na 
zwierzęta w nich żyjące np. na pióra 

ptaków wodnych.



LABORATORIUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Dzieci sprawdziły również jak 
szybko niektóre substancje 

rozpuszczają się w wodzie, a 
niektóre niestety pozostają w 
niej na zawsze lub na bardzo 
długi czas, nie tylko zatykając 
nasze rury kanalizacyjne ale 
również zaśmiecając morza i 

oceany.



LABORATORIUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Aby być jeszcze bardziej 
ekologiczni dzieci zasadziły 

fasolę oraz szczypiorek. 
Dowiedziały się również jak 
ważne jest oszczędzanie 
wody i jak drobne czyny 
mogą uratować naszą 
planetę i uwolnić ją od 

śmieci.



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE 
Z KZG „Dolina Redy i Chylonki”-

konkurs plastyczny

„Małe dzieci nie chcą śmieci”.

Konkurs zorganizowano dla 
uczniów klas 1-3. tematem 

tegorocznego konkursu były 
elektroodpady. Wykonano 58 
prac, z czego 5 najlepszych 

zostało przesłanych do siedziby 
Związku.



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE 
Z KZG „Dolina Redy i Chylonki”-

konkurs fotograficzny

Szkoła wzięła udział w 
konkursie fotograficznym w 
edycji 2019/2020 pt. „ Na 

leśnym szlaku” oraz  w edycji 
2020/2021 pt. „Błękitno-

zielona infrastruktura w twoim 
mieście” Wszystkie fotografie 
dostarczone przez uczniów 

zostały przekazane do 
siedziby Związku.



Z KZG „Dolina Redy i Chylonki”-
konkurs „Ekspert E.E. czyli w trosce 

o środowisko”

Szkoła wzięła udział w 
zbiórce elektroodpadów 

zarówno w roku szkolnym 
2019/2020, jak i 2020/2021.



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE 
Z KZG „Dolina Redy i Chylonki”-

konkurs „Mała nakrętka duży 
problem”

Zebrane nakrętki zostały przekazane Komunalnemu 
Związkowi „dolina Redy i Chylonki”



PODSUMOWANIE

Pomimo istniejącej sytuacji sanitarno-
epidemiologicznej i nauczania zdalnego, udało 

się zrealizować chociaż część zadań. 

Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest 
świadome podchodzenie do problemu, jak 

świadomie postępować z odpadami, w tym z 
odpadami kuchennymi.



ŹRÓDŁA

Materiały promocyjne i edukacyjne Komunalnego 
Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki.


