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Uczniowie biorący 
udział w projekcie: 
Ia, Ib, IIa, IIb, IIc, IId

IIIbp, IIIcp, IIIap –
około 260 uczniów



Edukacja 

dorosłych

 Zdalna ekowywiadówka

 w klasie Ib

 segregecja śmieci w naszych
domach zaznajomienie z 
broszurą abc segregacji

 dyskusja – dobre rady jak 
pomieścić 5 koszy w małej 
kuchni?

 informacje o szkolnych
konkursach ekologicznych

 ulotki i broszury kzg – zdalnie –
oszczędzamy papier!



Warsztaty badawcze w IIIcp
„Co się kryje w kartonach po sokach i mleku?”

Dlaczego kartony wrzucamy do 
plastiku i metalu?

Sprawdzamy jakie materiały 
znajdują się w środku

Czy wnętrze kartonu przewodzi 
prąd? 



„Im mniej tym 

lepiej”

Lekcje w III ap poświęcone ochronie
środowiska

 Działalność człowieka a środowisko

 ABC segregacji śmieci z kzg –
wykorzystanie broszury

 Czego nie wrzucać do toalety?

 Co to są odpady niebezpieczne I jak 
z nimi postępowac?

 Quiz wiedzy ekologicznej



Planuję, nie marnuję –
sposoby na zapobieganie
marnowaniu żywności

Godziny wychowawcze w Ib – Co 

robić żeby nie wyrzucać jedzenia?

Burza mózgów

Praca w grupach

Sporządzenie plakatów

Wystąpienia grup na forum –

omówienie plakatów

Podsumowanie – „Kodeks 

przeciętnego zjadacza”

Wyniki burzy mózgów



Informacje dotyczące tematu
projektu na stronie szkoły i
platformie teams

Na stronie szkoły, w zakładce „Ekomaniak” można 
znaleźć informacje dotyczące projektu.

Na platformie teams podczas zdalnej nauki – ulotki, 

broszury, linki z kzg. Oszczędzamy papier, klasy 
biorące udział w projekcie zapoznały się z 
broszurami, ulotkami, linkami do konkursów 
ekologicznych i zadaniami w formie elektronicznej

Podczas zajęć w III klasach prezentacja broszury 
„abc segregacji” na tablicy multimedialnej 



Plastic is (not) 

fantastic

Powtórne wykorzystanie plastikowych
pojemników - warsztaty produkcji mydełek
glicerynowych w klasach drugich. Jako
foremki posłużyły dna od butelek
plastikowych – z wyrzuconego coś fajnego

Przewodnik po najczęściej stosowanych
przez nas tworzywach sztucznych

Wpływ plastiku na nasze zdrowie

Ogólny podział tworzyw, sposoby ich 
otrzymywania

Polimery naturalne (białka, węglowodany, 
kauczuk itp.);

Piktogramy związane z tworzywami i
recyklingiem;

Co wrzucamy do żółtego worka?



Zadania wykonane wspólnie z kzg

Razem chronimy 

środowisko

Mała nakrętka – duży problem



Podsumowanie projektu

 Ocena projektu

❖ Projekt bardzo ciekawy, przydatny, dużo materiałów edukacyjnych do wykorzystania

❖ Z powodów zdrowotnych nie zrealizowałam wszystkich założonych zadań

❖ Wiele pomysłów będę wykorzystywać w przyszłym roku szkolnym

 Materiały żródłowe:

➢ pdf ”Ucieczka” – materiały edukacyjne na stronie kzg

➢ Animacja : https://www.youtube.com/embed/hdtC7yIEh9Q.

➢ Audycje radiowe ”Dobre rady na odpady”

➢ Broszury kzg– „abc segregacji”, „Wojtka porady na odpady”, „Odpady niebezpieczne”

➢ e.podręczniki

➢ https://swiatbezodpadow.pl/

➢ https://www.kopernik.org.pl/e-kopernik-eksperymentuj-w-domu

➢ https://www.coca-cola.pl/czyn-dobro/swiat-bez-odpadow/nasza-ambicja/swiat-bez-odpadow-program-
zrownowazonego-rozwoju

➢ https://www.youtube.com/watch?v=aEVVJxqWaZ8

https://www.youtube.com/embed/hdtC7yIEh9Q
https://swiatbezodpadow.pl/
https://www.kopernik.org.pl/e-kopernik-eksperymentuj-w-domu
https://www.coca-cola.pl/czyn-dobro/swiat-bez-odpadow/nasza-ambicja/swiat-bez-odpadow-program-zrownowazonego-rozwoju
https://www.youtube.com/watch?v=aEVVJxqWaZ8
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