
LIDER LOKALNEJ 
EKOLOGII



INFORMACJE WSTĘPNE

■ PLACÓWKA: Powiatowy Zespół Kształcenia 

Specjalnego w Wejherowie – Ośrodek 

Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi

■ DYREKTOR: Małgorzata Woźniak

■ KOORDYNATOR PROJEKTU: Izabela Cerańska

■ LICZBA UCZNIÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM: 30



REALIZACJA ZADAŃ



ZADANIE 1: EDUKACJA DOROSŁYCH

■ W ramach edukacji dorosłych odbyło się spotkanie nauczycieli, na 
którym podzieliliśmy się zadaniami. 

■ Wychowawcy otrzymali ulotki informacyjne i przekazali je rodzicom. 
Na tablicy pojawił się plakat informacyjny przygotowany przez          
p. Agnieszkę.



W Domu Pomocy 
Społecznej 

w Wejherowie 
zorganizowaliśmy 

warsztaty.



WARSZTATY 
DLA 

DOROSŁYCH

Uczestnicy brali udział w pogadance, wykonywali różne prace

plastyczno-techniczne, uczyli się segregować odpady.

Zdobywaliśmy wiedzę poprzez doświadczenie i zabawę.



ZADANIE 2: IM MNIEJ, TYM LEPIEJ

■ Korzystając z materiałów Związku Pani Natalia z grupą III A 
wybrali się z „Wojtkiem na zakupy”.



■ Młodsi koledzy wcielili się w role 
kupujących podczas zabawy        
w "sklep".

■ Zakupy były zgodne z 
przygotowaną przez Panie Kasię   
i Izę listą. 



■ Po udanej pracy 
przygotowaliśmy pyszne     

i zdrowe smoothie 
owocowe – żeby nic się nie 

zmarnowało...



■ W klasach dzieci rozwiązywały 
zadania i zagadki.



■ Prawdziwym hitem okazało się, zorganizowane przez Panie Olę,
Jolę i Magdę przedstawienie z „Ekoludami” w roli głównej.
Miejscem akcji było wysypisko śmieci a bohaterowie opowiedzieli
nam z czego powstały. Zadziwiające ale wiedziały nawet ile czasu
potrzebuje plastikowa butelka, żeby zniknąć z powierzchni Ziemi...



ZADANIE 3:
PLANUJĘ, NIE MARNUJĘ
■ Zaczęło się od pogadanki na temat nie marnowania 

żywności a zakończyło.... 



■ …Pyszną pizzą przygotowaną z tego, co dzieci 
przyniosły z domowych lodówek. 



…Smakowitym deserem bananowo – czekoladowym i bezą 
z malinowym sosem przygotowanymi pod okiem p. Justyny 
i p. Moniki…

Banany zostały zakupione przez dzieci podczas prawdziwych zakupów 
w pobliskim warzywniaku – z promocji ...
Beza powstała z niewykorzystanych białek...



ZADANIE 4: 
EKOPROJEKTOWANIE

■ Klasa II B z Panią Beatą zaprojektowała 
i wykonała piękny plakat, który znalazł 
swoje miejsce na szkolnym holu                    
i przypominał nam o potrzebie dbania 
o naszą planetę.



■ Powstało również wiele prac 
metodą upcyklingu. 

■ Na szczególną uwagę 
„zasługują Ekoludy” witające 

wszystkich przy wejściu do 
naszej placówki. Zostały one 
też bohaterami naszego 
szkolnego przedstawienia.



■ Pokaz Eko-mody, nad którym czuwały 
Panie Asia i Ania powalił wszystkich na 

kolana.



■ Po prezentacji strojów powstały również 
piękne, ekologiczne torby.



■ W ramach ekoprojektowania Pani Ola i Pan Radek 
zagospodarowali szkolne "nieużytki" organizując ogródek.

■ Teraz będziemy bacznie obserwować, co z tego wyrośnie.



ZADANIE 5: 
JESTEŚMY MEDIALNI

■ Przez cały okres realizacji projektu dokumentowaliśmy nasze 

działania wstawiając relacje, posty i zdjęcia na stronę 

internetową placówki oraz profil placówki na serwisie 

społecznościowym facebook.



ZADANIE 6:
LABORATORIUM

■ Pani Ola i Pani Kasia zaprosiły nas na boisko szkolne, gdzie 
odbyły się zawody sportowe.



■ Wszystkie pomoce 
powstały z odpadów. Folie 
zamieniły się w magiczne 

tunele, doniczki w piramidy 
a kartony w wielkie klocki. 
Były też kolorowe puzzle, 
papierowe rury, kręgle z 

butelek i tablice 
sensoryczne i przede 

wszystkim dobra zabawa...



PODSUMOWANIE

■ Podsumowanie Projektu odbyło się podczas pokazu eko-mody.

■ Wszystkie zespoły biorące w nim udział otrzymały podziękowania.


