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Po raz kolejny z rzędu nasza szkoła brała udział w projekcie edukacyjno-promocyjnym

prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni. W tym roku w projekcie pod hasłem

„Im mniej, tym lepiej”. Zgodnie z założeniami projektu nasze działania obejmowały działania na rzecz ograniczania

powstawania odpadów oraz prezentowania problemu nadmiernego konsumpcjonizmu. Była to świetna okazja do

zastanowienia się nad kwestią nadmiernego konsumpcjonizmu, i promowania działań na rzecz ograniczania ilości

odpadów. Naszym celem było uwrażliwienie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, że więcej nie znaczy lepiej oraz

wzmacnianie postaw konsumpcji minimalistycznej, wspierających ideę „less waste”. Wzrost świadomości ekologicznej,

przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska

przyrodniczego, gotowość do działań na rzecz zrównoważonego środowiska oraz kształtowanie poczucia wartości i

przydatności indywidualnego oraz grupowego działania. Działaliśmy w obszarach: edukacji, informacji i promocji,

starając się zmieniać zachowania społeczne na prośrodowiskowe. W działania na rzecz środowiska włączałyśmy różne

grupy wiekowe angażując w nie zarówno uczniów, rodziców i nauczycieli. Zgodna współpraca oraz elastyczne

podejście pozwoliło nam na zrealizowanie projektu z sukcesem..……………………………………………………………...……



„Im mniej, tym lepiej”
Celem projektu „Im mniej, tym więcej” jest kształtowanie
świadomości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w
zakresie ochrony środowiska i ekologii. Uwrażliwienie
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, że więcej nie
znaczy lepiej oraz wzmacnianie postaw konsumpcji
minimalistycznej, wspierających ideę „less waste”.
Wzrost świadomości ekologicznej, przyjmowanie postawy
świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za
obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego,
gotowość do działań na rzecz zrównoważonego
środowiska oraz kształtowanie poczucia wartości
i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.

Formy realizacji:
1. Rada pedagogiczna poświęcona tematyce projektu
2. Ekowywiadówka z rodzicami
3. Szkolny miesiąc ekologiczny

1. Zaplanowanie happeningu ekologicznego na terenie szkoły.
2. Turniej wiedzy ekologicznej – szkolny escape room.
3. Odnawialne źródła energii – farmy wiatrowe
4. Zanieczyszczenie powietrza – mobilne płuca
5. Sprzątanie świata

4. Szkolna debata „Zero waste – czy to możliwe”
5. Przedstawienie ekologiczne.
6. Planuję, nie marnuję – sposoby na zapobieganie marnowaniu 

żywności. 
7. Eko-pamiętnik i zajęcia praktyczne.
8. Stworzenie i wywieszenie w szkole ekologicznych plakatów.
9. Nagranie ekologicznego teledysku.
10. Warsztaty i eko wycieczki
11. Ekoprojektowanie nasza strona i tablica ogłoszeń
12. Laboratorium Edukacji Ekologicznej
13. Zadania wykonane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”
14. Podsumowanie projektu.



1. EDUKACJA DOROSŁYCH
ZORGANIZOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ POŚWIĘCONEJ TEMATYCE PROJEKTU

W dniu 27.01.2022 roku zorganizowano Radę Pedagogiczną,
w trakcie której omówiony został cel projektu „Im mniej, tym
lepiej”, przeanalizowano działania związane z projektem oraz
przydzielono je do poszczególnych nauczycieli w celu
realizacji w poszczególnych klasach.



2. EDUKACJA DOROSŁYCH
EKOWYWIADÓWKA W RODZICAMI/OPIEKUNAMI UCZNIÓW

Projekt i etapy poszczególnych działań
został przedstawiony rodzicom
podczas styczniowych zebrań oraz
konsultacji z rodzicami. Rodzice zostali 
zapoznani z materiałami, jak również 
zostały wskazane linki, gdzie można 
znaleźć więcej informacji na ten temat. 



Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z materiałami 
na temat projektu „Im mniej, tym więcej”, zostały 
również przeprowadzone godziny wychowawcze na 
w/w temat. W dniu 22.04.2022r., przeprowadzono 
szkolny ekologiczny escape room
„Na ratunek Ziemi”. Uczniowie wszystkich 
klas wzięli udział w wyścigu z czasem, 
podczas którego wspólnie rozwiązywali 
zadania, szukali wskazówek i dzięki 
współpracy udało im się ukończyć 
misje ratunkowe. 

3. SZKOLNY MIESIĄC EKOLOGICZNY
„IM MNIEJ, TYM LEPIEJ”



NA RATUNEK ZIEMII 



FARMY WIATROWE



MOBILNE PŁUCA



OSZCZĘDZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ



SPRZĄTANIE ŚWIATA



4. DEBATA SZKOLNA POD HASŁEM
„Zero waste – czy to możliwe?”

Klasy czwarte i siódme wzięły udział w 
debacie na temat „Zero waste – czy to 
możliwie”. Uczniowie dyskutowali na 
temat mody, bezmyślnego 
konsumpcjonizmu, trosce o 
środowisko i zdrowszym życiu. 



5. PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE

Uczniowie klasy 3a przygotowali 
ekologiczne przedstawienie dla całej 
szkoły, w którym został podjęty temat 
problemu związanego z nadmiernym 
konsumpcjonizmem, zanieczyszczaniem 
środowiska oraz dający rady i wskazówki 
jak dbać o naszą planetę.



6. SPOSOBY NA ZAPOBIEGANIE 
MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

Przepisy klasy 3b na niemarnowanie 
żywności – czyli sposoby na 
wykorzystanie produktów 
żywnościowych.



7. EKO PAMIĘTNIK
Zapoznanie uczniów z komiksem z cyklu 
„Eko-pamiętnik”
#10 pt. „Ucieczka” oraz 

rozwiązanie przez 
uczniów zadań 
nt. marnowania 
żywności.



8. STWORZENIE I WYWIESZENIE W SZKOLE     
EKOLOGICZNYCH PLAKATÓW



9. SOS DLA ZIEMI - TELEDYSK

Uczniowie klasy 2b nagrali teledysk do 
piosenki "Moja Planeta" Majki Jeżowskiej.



10. WARSZTATY I EKO WYCIECZKI

Link do wirtualnej wycieczki:

https://view.genial.ly/60887c8
7f842180d23090e4d

https://view.genial.ly/60887c87f842180d23090e4d
https://view.genial.ly/60887c87f842180d23090e4d


11. Ekoprojektowanie pod hasłem 
„Im mniej, tym lepiej”

W ramach projektu przygotowano 
gazetkę szkolną w formie wirtualnej, 
na której umieszczono materiały 
dotyczące projektu. 

https://view.genial.ly/62704674c650
7400188fc2f7

https://view.genial.ly/62704674c6507400188fc2f7


12. Laboratorium Edukacji Ekologicznej

Przeprowadzenie zajęć 
eksperymentalnych i badawczych 
dotyczących projektu. 
https://view.genial.ly/60903c701640f70
d8c6e4079

https://view.genial.ly/60903c701640f70d8c6e4079


EKSPERYMENT Eksperyment- jak przyspieszyć wzrost roślin. Dzieci sądziły nasiona pietruszki .



13. Zadania wykonywane wspólnie z KZG    
„Dolina Redy i Chylonki”

Udział w konkursach:

plastycznym „ Małe dzieci nie chcą śmieci”

„Mała nakrętka duży problem”

„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

Zbiórka elektroodpadów

Prace w linku:

https://view.genial.ly/62704674c6507400188fc2f7

https://view.genial.ly/62704674c6507400188fc2f7




14. Podsumowanie projektu

Zarówno dzieci jak i młodzież z wielkim zaangażowaniem, brały udział w zajęciach i akcjach dotyczących ekologii. Cieszymy się, że w 

niniejszy projekt zaangażowali się również rodzice i nauczyciele. Niniejszy projekt był wspaniałą inicjatywą, dzięki której wspólnie 

podjęliśmy trudny i ważny temat dotyczący marnowania żywności. Wzrosła nasza świadomość dotycząca tego, co robić aby nie 

marnować jedzenia. Jak mądrze robić zakupy. Jak ważne jest planowanie i przewidywanie potrzebnych ilości produktów, by uniknąć ich 

zmarnowania. Nauka domowych metod konserwowania żywności. Rozsądne podejście do ilości opakowań, jak również kwestia wyboru 

środków transportu, rower zamiast samochodu, czy wspólny dojazd w to samo miejsce. Poruszony został również problem zużycia 

energii grzewczej i prądu. Omawialiśmy nowoczesne sposoby ogrzewania i dostarczania prądu. Doskonale wiemy, że każdy z tych 

drobnych gestów ma ogromny wpływ na globalne zużycie energii, produkcję gazów cieplarnianych i wykorzystanie surowców. Jesteśmy 

przekonani, że udział w niniejszym projekcie wpłynie na nasze codzienne wybory i staną się one bardziej przemyślane i realizowane z 

troską o nasze środowisko i wspólną planetę. Rozdanie nagród w konkursach nastąpi po majowej przerwie.
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