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Ilość uczniów w dniu rozpoczęcia projektu: 494 

osoby łącznie z „zerówkami”, z czego 452 osoby 

to uczniowie klas I-VIII



1. Edukacja dorosłych

A + B. Przekazanie na początku roku szkolnego przez wychowawców klas 
informacji  uczniom i rodzicom zawartej w „Komunikacie dyrektora szkoły ” o 
planowanych działaniach na rzecz środowiska – w tym projekcie,, Lider Lokalnej 
Ekologii”, o Konkursie „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko i planowanej 
zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbiórce baterii.



C.    Happening ekologiczny wśród okolicznych mieszkańców oraz  na terenie 

szkoły



2. ,,Im mniej, tym lepiej”- szkolny miesiąc ekologiczny

A. W klasach  zostały przeprowadzone zajęcia wyjaśniające tematykę  

projektu ,,Im mniej, tym lepiej”. Przedstawiono prezentację i debatę na temat: 

co robić ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i  elektronicznymi, jaki 

wpływ mają na środowisko i człowieka, jeżeli nie trafią we właściwe miejsce, 

jakie są korzyści ze zbiórki elektroodpadów . Zajęcia przeprowadzono w 

klasach 1 – 3 oraz klasach 4 – 7 na lekcjach techniki i biologii.



B. Na poziomie klas czwartych i piątych przeprowadzono Turniej Wiedzy 

Ekologicznej. Drużyny  trzyosobowe z każdej z klas rozwiązywały test 

pisemny. Zwycięzcami konkursu została klasa IV a. 



3. Debata szkolna pod hasłem „Zero waste – czy to 

możliwe?”
Uczniowie klas ósmych na zajęciach z wychowawcą szukali odpowiedzi na 

pytania związane z tematyką 

ograniczania produkcji śmieci i marnowania dóbr.



4.„Planuję, nie marnuję”- sposoby na zapobieganie 

marnowaniu żywności

A. ,,Eko – lektura” zapoznanie uczniów z komiksami  ze stron www.kzg.pl

oraz przeprowadzenie rozmów  i prac nt. marnowania żywności w oparciu o 

przeczytany tekst



B. Zajęcia praktyczne w myśl zasady 4P 

(planuj- przetwarzaj- podziel się- posegreguj)

5 kwietnia, w klasie 1c, odbyły się warsztaty "Lodówka na medal". Dzieci 

dyskutowały na temat negatywnych skutków marnowania żywności i 

sposobów na jej niemarnowanie. Poznały zasady przechowywania żywności.



C. Ekokompostownik

W szkole funkcjonuje ogród polisensoryczny, w którym odbywają się zajęcia 

edukacyjne, ale również założono tam kompostownik. W celu uświadomienia 

uczniom możliwości wykorzystania bioodpadów zachęcono ich do założenia 

mini – kompostownika w akwarium w celu  obserwacji procesów w nim 

zachodzących.



5. Ekoprojektowanie

A. W ramach projektu „Zapobiegaj i ograniczaj- dobre praktyki” uczniowie 

wykonali:

- plakaty informacyjne oraz ulotki, które wywieszono na holu szkoły

- prezentacje w Power Point



B. „Zapobiegaj i ograniczaj – dobre praktyki”

W szkole uczniowie klas VIII wykonywali prezentacje. Poniżej niektóre slajdy 

wybranej prezentacji.  



C. „Zapobiegaj i ograniczaj- dobre praktyki”

Drugie życie surowców wtórnych wykonywane na zajęciach technicznych



6. Jesteśmy medialni

A. Informacje dotyczące zagadnień projektu umieszczono na tablicy ogłoszeń

B. Ulotki informacyjne wywieszono na drzwiach szkoły oraz rozdawano 
mieszkańcom oraz wrzucano do skrzynek listowych

C. Umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej szkoły 
sp10gdynia.edupage.org- w zakładce Nasze Działania – Ekologia- we wrześniu 
2021 r. i o terminie zbiórki – w Aktualnościach w marcu 2022, w tygodniu 
poprzedzającym zbiórkę oraz podanie komunikatu na szkolnym Facebooku.



7. Laboratorium Edukacji Ekologicznej
A. W ramach koła przyrodniczego odbyły się zajęcia badawcze, w czasie 

których uczniowie stworzyli  polimer i zapoznali się z właściwościami, 

wykorzystaniem tworzyw sztucznych oraz ich wpływem na nasze życie. W 

projekcie wykorzystano materiały edukacyjne z Konkursu „Świetlik”.



B. Na zajęciach koła ekologicznego uczniowie wykonali projekt urządzenia do 

uzdatniania wody i przetestowali jego działanie.



8. Zadania wykonywane wspólnie z KZG „Dolina Redy i 

Chylonki”

Uczniowie klas  uczestniczyli w konkursach:

A. plastycznym „ Małe dzieci nie chcą śmieci”



B. fotograficznym pt.: ,, Razem chronimy środowisko”



C. Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko.



D. Zbiórka baterii



9. Podsumowanie projektu
Wszyscy uczestnicy projektu zostali nagrodzeni punktami z zachowania 

doceniając ich zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska, a 

osoby o szczególnych osiągnięciach dodatkowo zostaną nagrodzone 

upominkami (nagrody rzeczowe ufundowane przez szkołę i KZG „Dolina 

Redy i Chylonki”) w Dniu Dziecka.

Materiały źródłowe:

→ https://kzg.pl/multimedia/

→https://kzg.pl/materialy-edukacyjne/

materiał edukacyjne z konkursów 

„Świetlik”

→ National Geographic ODKRYWCA

Koordynatorki projektu wzięły również 

udział w programie edukacyjnym 

„Szkoła/przedszkole dla środowiska” –

edycja IV


