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EDUKACJA 
DOROSŁYCH

Przedstawienie informacji dotyczących projektu Lider 
Lokalnej Ekologii na Radzie Pedagogicznej - wrzesień 2021

Spotkanie z nauczycielami realizującymi projekt, rozdzielenie 
zadań

Ekowywiadówka - przedstawienie informacji o projekcie -
wrzesień 2021 r. 

Ekowywiadówka - systematyczne informowanie rodziców o 
realizacji projektu

Happening ekologiczny na terenie szkoły

Akcja informacyjna dla rodziców przedszkolaków

Umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej, a 
także szkolnym Facebook’u



EDUKACJA DOROSŁYCH

Na początku roku szkolnego powiadomiliśmy grono pedagogiczne o realizowanym 
projekcie. Jesienią 2021 r. odbyły się spotkania z rodzicami, na których 
wychowawcy klas zapoznali opiekunów z tematyką projektu oraz regulaminem. 
Wywiadówkom towarzyszyła także szkolna akcja plakatowa na ten temat.

Przez cały okres realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii, koordynatorzy projektu 
oraz nauczyciele realizujący projekt umieszczali informacje dotyczące bieżących 
zadań. Ta forma komunikacji pozwoliła nam dotrzeć do szerokiego grona 
społeczności szkolnej: rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Nowym elementem w naszych wieloletnich działaniach było stworzenie 
własnego kanału informacyjnego - gazeta "Królowa Ekologii". Te media docierają do 
szerokiego grona, dostarczają wielu ciekawych i ważnych informacji.



HAPPENING 
EKOLOGICZNY 
NA TERENIE 
OSIEDLA



DZIEŃ ZIEMI W 
PRZEDSZKOLU

Działamy w przedszkolu i na

terenie osiedla;)



"Im mniej, tym 
lepiej”
- szkolny miesiąc 
ekologiczny:

I. Warsztaty prowadzone na terenie ZSP2 w Gdyni:

- Starsi edukują młodszych! - zajęcia na temat projektu Lider Lokalnej Ekologii.

- „Jak należy postępować z odpadami?”- od przedszkola do klasy 8.

- „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję" - zajęcia prowadzone przez uczniów 
klasy 8c.

- Gry i zabawy – segregacja odpadów w klasie 1d.

- Ekologia na języku polskim w klasie 4c i 8c.

- Lekcja języka polskiego w klasie 2b.

- Czytamy etykiety – spotkanie z panią dietetyk z Poradni Dietetycznej Mango 
Papaja.

II. Własne warsztaty terenowe (wycieczka) prowadzone poza terenem 
placówki:

- zajęcia w terenie „Sprzątanie Świata” - klasy 0 – 8, grupy przedszkolne.

III. Warsztaty organizowane przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”:

- Warsztaty „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” 
klasa 5d.

IV. Warsztaty terenowe organizowane przez PEWIK Gdynia – klasa 1d

III. Inscenizacja wiersza "Pamiętaj" - grupa przedszkolna

IV. Turniej Wiedzy Ekologicznej dla klas 1-3 oraz 6-8

VI. Wielkie czytanie przygód Sebka i Zuzi w grupach przedszkolnych oraz 
klasie 1d

VII. Artykuły w gazetce szkolnej "Królowa Ekologii" przygotowane przez 
uczniów klasy 4c oraz 8c



Warsztaty prowadzone na 
terenie placówki:)

Starsi edukują młodszych !

Przekazywanie wiedzy innym to sztuka. 
Przekonały się o tym, nie po raz pierwszy, 
uczennice klasy 8, występując w roli ekspertek w 
dziedzinie ekologii.
W ramach projektu "Starsi edukują młodszych" 
uczennice przeprowadziły zajęcia w klasach 4, 5 
i 6. Propagowały założenia Lidera Lokalnej 
Ekologii. Kształtowały świadomość ekologiczną 
koleżanek i kolegów. Edukowanie młodszych, 
wprowadzanie ich w ekoprojekty, motywowanie 
do działania - to nasz cel. Ważne, abyśmy jako 
cała społeczność szkolna, byli w tych 
działaniach razem. To jedyna droga do 
wspólnego sukcesu i.…prezent dla Ziemi:)



Warsztaty 
prowadzone na 
terenie ZSP2 w Gdyni

Jak należy postępować z odpadami?

Zajęcia zrealizowano w klasach 4 – 8 na lekcjach przyrody 
i geografii.

Prezentacja przygotowana przez uczniów klasy 8c w roku 
szkolnym 2020/2021



„Plastik? Rezygnuję. 
Redukuję. Segreguję."
Rok szkolny 2021/2022

Uczniowie klasy 8 c przedstawili klasie 
5d prezentację, którą przygotowali w 
roku szkolnym 2020/2021

• W czasie zajęć, przedstawiono 
tematyczne prezentacje i różnorodne 
inicjatywy, jak zminimalizować 
obecność plastikowych opakowań w 
naszym życiu.

• Zgodnie z zasadą Less Waste - mniej 
odpadów, pojawiły się pomysły dania 
drugiego życia przedmiotom z 
plastiku.



Gry i zabawy 
w klasie 1d

Uczniowie poznali zasady 

segregacji odpadów grając w 

planszówki.



Ekologia na 
języku polskim 
w klasie 4c i 8c

• Casting na redaktora 
"Królowej Ekologii".

• Życzenia dla Ziemi.

• Katastrofa ekologiczna, a 
bohaterowie lektur szkolnych –
wypracowanie.



Lekcja języka 
polskiego w klasie 2b

Klasa 2b uczyła się robić notatki na bazie 

wystawy z okazji Dnia Ziemi.

Uczniowie kształtowali umiejętności 

językowe oraz pogłębiali wiedzę z zakresu 

ekologii.



Warsztaty prowadzone na terenie ZSP2

Spotkanie z Panią z Poradni Dietetycznej Mango Papaja

W warsztatach uczestniczyły klasy z 

różnych grup wiekowych: 4c, 5d, 8c.

Głównym celem spotkania było 

przedstawienie:

- zalet racjonalnego odżywiania,

- analizy etykiet produktów, bo nie 

wszystko, co wygląda ładnie i smacznie, 

jest wartościowe dla naszego organizmu.



Własne warsztaty 
terenowe prowadzone 
poza terenem placówki -
Sprzątanie Świata 2021

17 września nasi uczniowie, jak co roku, wzięli 
aktywny udział w akcji sprzątania świata. 
Wzorem lat ubiegłych wszystkie klasy opuściły 
na godzinę mury szkoły, by zatroszczyć się o jej 
otoczenie - zbierając śmieci porzucone przez 
nieodpowiedzialnych ludzi.

Wyjście w teren poprzedziły zajęcia dotyczące 
zasady 'zero waste' i 'less waste' -
pokazujące, jak w efektywny sposób 
ograniczać ilość powstających śmieci.



ZAJĘCIA KOŁA 
PRZYRODNICZEGO

Głównym celem zajęć było ukazanie 

istoty różnych podejść do tematu 

Sprzątania Świata. Dążenie do 

wspólnego celu przez różne grupy 

społeczne. Uczniowie wcielali się w ich 

rolę, przygotowali prezentację oraz 

gazetkę ścienną.



Warsztaty organizowane 
przez KZG „Dolina Redy 
i Chylonki”- klasa 5d

W dniu 7 października 2021 roku klasa 5d wzięła udział w warsztatach 
BLIŻEJ EUROPY – NOWOCZESNE METODY GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI. Organizatorem warsztatów był Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania 
zakładu zagospodarowania odpadami, zależności przyczynowo - skutkowe 
wpływu działalności człowieka na stan środowiska, zrozumieli konieczność 
ochrony przyrody i środowiska przed odpadami. W toku zajęć odwiedzili 
instalację komunalną EKO DOLINA w Łężycach – gdzie zapoznali się z 
drogą odpadów od indywidualnego gospodarstwa do miejsca ich dalszego 
przetworzenia, metodami unieszkodliwiania odpadów, selektywną zbiórką 
odpadów surowcowych oraz zagrożeniem środowiska oraz zdrowia i życia 
ludzi przez odpady niebezpieczne. Dodatkowo poznali działania zakładu na 
rzecz ochrony środowiska. Duże zainteresowanie wzbudziło wśród uczniów 
spotkanie z sokolnikiem i jego sokołem.



Warsztaty terenowe -
klasa 1d

Skąd się bierze woda w kranie? Dlaczego 

warto oszczędzać wodę? Gdzie w Polsce 

woda jest najlepsza do picia? Na te i inne 

pytania poznali odpowiedź uczniowie klas 

1d i 1e podczas warsztatów w Redzie, gdzie 

mieści się stacja uzdatniania wody. Dzieci 

miały też możliwość posmakować 

orzeźwiającej wody prosto z kranu i tej 

prosto ze studni. 



Inscenizacja 
wiersza "Pamiętaj"

Przedszkolaki w czasie miesiąca 

ekologicznego przygotowały inscenizację 

wiersza z wykorzystaniem pantomimy. W 

przedstawieniu treści wyrażały gestem, 

mową ciała i ruchem.

Najmłodsi uczniowie nie tylko zgłębili 

wiedzę na temat tego, jak dbać o naszą 

planetę, ale również wzmocnili 

relacje i więzi w grupie.



TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Im mniej, tym lepiej!

Turniej wiedzy ekologicznej odbył się w dwóch 
kategoriach wiekowych:

- klasy 1-3

- klasy 6-8

Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości na 
problemy środowiska naturalnego. Zakres materiału 
obejmował podstawę programową przedmiotów 
przyrodniczych, a także zagadnienia związane z 
tematem projektu Lider Lokalnej Ekologii.

Liczba osób biorących udział w konkursie:

➢ Klasy 1-3 – 16 osób

➢ Klasy 6-8 – 19 osób

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 
na Gali Laureatów. Poziom wiedzy dzieci i młodzieży był 
bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy zasłużyli na 
wyróżnienie.



WIELKIE CZYTANIE PRZYGÓD SEBKA I ZUZI

W czasie miesiąca ekologicznego 

wszystkie grupy przedszkolne 

oraz klasy 1d, 2b, 3a, 3c poznały 

przygody Sebka i Zuzi.

Uczniowie i przedszkolaki 

zapoznali się z zasadami 

segregacji odpadów, kolorując, 

rozwiązując rebusy.



Debata szkolna pod hasłem
„Zero waste – czy to możliwe?”

Debata została przeprowadzona

22 kwietnia wśród uczniów klas 8.

Tematy poruszone w debacie:

➢ złota piątka,

➢ less waste,

➢ zero waste.

Wnioski z debaty zostaną zaprezentowane w 
czwartym numerze gazetki "Królowa Ekologii".



DEBATA

Przygotowania do debaty trwały kilka tygodni, 

pierwszym etapem było wylosowanie 

projektów. Przez kolejne tygodnie uczniowie 

musieli znaleźć rozwiązanie danego zadania, 

czyli pomysł na: złotą piątkę, less waste i zero 

waste. Przegląd wszystkich prezentacji 

pobudził uczniów do refleksji nad tym, co robią 

i jakimi są konsumentami. Uczestnicy debaty 

zachęcali, aby pić wodę z kranu, nosić 

bawełnianą torbę, zabierać prowiant z domu, 

wymieniać się ubraniami, używać rzeczy 

ponownie, znajdując nowe zastosowanie, 

dawać im drugie życie. To nie są wyzwania 

trudne do zrealizowania, tylko trzeba chcieć i 

ustawić w głowie priorytety.



„Planuję, nie marnuję” 
Sposoby na zapobieganie 
marnowaniu żywości - zasada 4P:)

I. „Eko-lektura” – zapoznanie się z komiksem z cyklu „Eko-
pamiętnik” #10 pt. „Ucieczka” w klasie 6b

II. Zajęcia praktyczne w myśl zasady 4P

III. Przygotowanie artykułów przez redakcję gazety "Królowa 
Ekologii":

• Jadłodzielnie w Trójmieście - artykuł uczennic klasy 8c.

• Historia pasteryzacji - artykuł uczennic klasy 8c.

• Co to jest kompostownik? - artykuł uczennic klasy 4c

IV. Konkurs "Przepis resztkowy" przygotowany przez redakcję 
gazety "Królowa Ekologii"

V. Badanie ankietowe przygotowane przez uczniów klasy 8c



EKOLEKTURA

• W czasie godziny wychowawczej uczniowie klasy 6b 
przeczytali „Eko-pamiętnik” #10 pt. „Ucieczka”.

• Następnie odbyła się dyskusja nt. marnowania 
żywności. Młodzież dzieliła się swoimi doświadczeniami,

w jaki sposób zapobiega marnowaniu żywności.



ARTYKUŁY W GAZETCE "Królowa Ekologii"

• Jadłodzielnie w Trójmieście.

• Historia pasteryzacji.

• Co to jest kompostownik?



Jadłodzielnie w Trójmieście
Zasada 4P- podziel się!

Uczennice klasy 8c w swoim artykule 

pokazały, gdzie w naszym mieście można 

przekazać nadwyżki jedzenia. Na 

godzinach wychowawczych w klasie 4c i 

8c uczniowie dyskutowali, jak można 

dzielić się jedzeniem w swoim najbliższym 

otoczeniu.



Co to jest 
kompostownik?
Zasada 4P – posegreguj!

Uczennice klasy 4c przygotowując się do pisania 

artykułu, zapoznały się z procesem tworzenia 

kompostownika. Poznały również, jakie wartości ma 

nawóz powstały i gdzie można go wykorzystać.



KONKURS NA "PRZEPIS 
RESZTKOWY"
Zasada 4P – przetwarzaj!

Redakcja " Królowej Ekologii " opracowała regulamin kolejnego, szkolnego konkursu.

Regulamin konkursu na “Przepis Resztkowy”

➢ Napisz swój sprawdzony przepis, który wykonujesz z resztek jedzenia. Powinien on 
zawierać ilość oraz rodzaj składników potrzebnych do przygotowania dania oraz 
wszystkie wytyczne, jakie pomogą w dokładnym odwzorowaniu przepisu.

➢ Rodzaj dania – dowolny.

➢ Będzie brana pod uwagę atrakcyjność potrawy i poprawność zapisu.

➢ Mile widziane zdjęcie lub rysunek.

➢ Dla zwycięzcy czeka wspaniała nagroda: Voucher do kawiarni Szmaragdowa Café
w Gdyni na pyszny deser.

➢ Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, dzięki któremu przyczynimy się do 
zmniejszania ilości marnowanego jedzenia!

https://www.facebook.com/szmaragdowacafe/


Badanie ankietowe
Zasada 4P – planuj!

Uczniowie klasy 8c na zajęciach koła przyrodniczego 

przygotowali ankietę "marnowanie żywności". Badanie 

ankietowe przeprowadzono wśród klientów sklepu 

spożywczego oraz wśród uczniów. Celem badania było 

zebranie i opracowanie danych, które pozwoliły ocenić 

skalę zjawiska. Młodzież zaproponowała rozwiązania 

przyczyniające się do ograniczenia marnowania żywności 

- powstała ulotka.



Ekoprojektowanie

I. Kodeks ucznia/ 
przedszkolaka spisany i 

wywieszony na korytarzu

II. Nasza szkolna ulotka 
"Szanuję! Nie marnuję" -

praca przygotowana 
przez uczniów klasy 4c 

oraz 8c

III. Prezentacja Power 
Point nt. projektu 

przygotowana przez 
uczniów klasy 8c 

i zaprezentowana w 
klasach 4 – 6

IV. Koncert dla Ziemi –
autorska piosenka 

"Zadbaj o Ziemię" muzyka 
i tekst Joanna Omilian

V. Film dot. zagadnienia 
projektu

VI. Wystawa prac 
plastycznych – Planeta 

NOWA

VII. Wystawa -Świadomy 
konsument czyta etykiety

VIII. Konkurs – Eco moda

IX. Upcykling



Co zrobić, 
żeby święta były bardziej 
zielone!
Kodeks ucznia:)



DOBRE PRAKTYKI –
KODEKS 
PRZEDSZKOLAKA



DZIEŃ WODY 2022

➢Na lekcjach geografii w klasach 6 

uczniowie przedstawili prezentację 

multimedialną "Zanieczyszczenie wód 

morskich mikroplastikiem".

➢Uczniowie klasy 8c brali udział w 

projekcie nauki obywatelskiej "Badanie 

obecności mezoplastiku na plażach 

Trójmiasta".



Szkolna ulotka - Szanuję! Nie marnuję

Nadmiar śmieci jak i marnowanie jedzenia, to 
ogromny problem naszych czasów. Czuje to nasza 
planeta i nasz portfel. Warto wybrać to, co jest 
dobre dla Ciebie i dla Ziemi, więc wcielaj w życie 
zasadę "SZANUJĘ! NIE MARNUJĘ".

Ulotkę przygotowały uczennice klasy 8c i 4c.



IM MNIEJ, TYM LEPIEJ
Prezentacja wykonana przez uczniów klasy 8c



Koncert dla Ziemi
Zadbaj o Ziemię

Gdy się rozglądam 
Ogarnia mnie strach,
I smutek dopada, niestety...
Lecz jestem młoda 

i mam jeszcze czas
By zrobić coś dla Planety.

Więc ja
Planuję, nie marnuję.
Dzielę się, przetwarzam,
Tak już mam.

Ref. Zadbaj o Ziemię!
Niech wokół będzie czysto.
Gdy za dużo masz, to oddaj.
Wtedy ktoś może też skorzysta.

Przechowuję.
Świadomie konsumuję.
Co zbędne, ograniczam.
Niech to będzie 

nasz dobry zwyczaj.

Jeśli zrobisz mały krok
Może znaczenie wielkie mieć
nawet jeden na spacerze
Podniesiony w lesie śmieć.

A wystarczy tylko chcieć...

Ref. Zadbaj o Ziemię!
Niech wokół będzie czysto.
Gdy za dużo masz, to oddaj.
Wtedy ktoś może też skorzysta.

Przechowuję.
Świadomie konsumuję.
Co zbędne, ograniczam.
Niech to będzie
nasz dobry zwyczaj.
Niech to będzie
Nasz wspólny zwyczaj.
Od dzisiaj?

Melodia z piosenki "Milczeć" - filmu 
"Aladyn".



Dzieła filmowe klasy 4c :)

Zbiórka elektroodpadów okiem kamery:)

Co roku z naszej szkoły wywożone są elektroodpady. To ogromne 
przedsięwzięcie, angażujące wiele osób. W tym roku postanowiliśmy 
sfilmować nasze działania. Okazało się, że każdy miał coś ciekawego 
do powiedzenia na temat elektrośmieci. Będzie wspaniała pamiątka!

"Pierwsze oznaki wiosny"

Filmy ukazują, że zieleń w mieście to prawdziwy skarb, o który należy 
pieczołowicie dbać. Ma ona niebagatelne znaczenie dla równowagi 
przyrodniczej miast, dla jakości powietrza, dla obniżenia temperatury 
i dla zdrowia mieszkańców.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzsp2.gdynia.pl%2Fzbiorka-elektroodpadow-okiem-kamery%2F&h=AT2aSahprX24CzXsVrSUnSurHIKXxqpvzV3OYs-wBXtnuqiBWtK6SsuhETQK-oV04hWZVAecgSBllwqBlgwGyMOG4eAlDHC9DdNY9KPAi7lmQmpErUhbOHwAIY8SK8KrW7Ovk8KzBYeVFIXfZrA6&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3LAJVBP84jinH6aWKD7rvUadrqIBVCo2TcgP-bKspD1Upy7tlO2wVTMZeJLsmLMJvkZ510ETD_fATHoQEZFeDlLcZU1FKKUoMsin8HE8YdPSXQOOfe_KPSpnyqRH44DFsjtiOHXvc9qWb12bQBZHkNMSnFyz9evAcyoL7OxUBJt-SDP0EZUAIbmnaoIpcn2YKHNpY


Wystawa 
plastyczna -

Planeta NOWA

Prace uczniów klas VII inspirowane suprematyzmem i 

surrealizmem „Czarny kwadrat Malewicza” i Rene 

Magritte „Golconda”.



ŚWIADOMY KONSUMENT 
CZYTA ETYKIETY

Uczniowie klasy 7d i klas 8 przygotowali 

wystawę "Świadomy konsument czyta 

etykiety". W pierwszym etapie zapoznali 

się z ekoznakami. Produkty, które 

kupujemy, opatrzone są często 

specjalnymi znakami informującymi o ich 

wpływie na nasz organizm i środowisko. 

W trosce o otoczenie, w którym żyjemy 

oraz własne zdrowie, świadomy 

konsument powinien je znać.



REGULAMIN 

KONKURSU
Stylizacja eco:)

„Zaprojektuj Stylizację eco” spośród dostępnych ubrań i dodatków, które 

posiadasz we własnej szafie lub garderobie Twoich bliskich. Zdajemy się 

na Twoją kreatywność w tworzeniu outfitów. Ważne, aby zestaw nie 

pochodził ze „świeżego zakupu”, tylko wykorzystywał ubrania 

dostępne Polecamy też sklepy Second-hand, lumpeks, szmateks, 

ciucholand – to tylko niektóre określenia na sklepy z używaną odzieżą. Na 

Wasze zgłoszenia czekam do 10 marca. Wysyłajcie je z dopiskiem 

Stylizacja eco. W wiadomości prześlijcie zdjęcia stylizacji oraz opiszcie 

historię wykorzystanych ubrań, a także czym się inspirowaliście (max. 5 

zdań). Do wygrania pięć zestawów, w skład których wchodzą: bilet wstępu 

do Eksperymentu w Gdyni oraz gadżety ufundowane przez KZG Doliny 

Redy i Chylonki w Gdyni. Działajmy zgodnie z zasadą zero waste!

Zyski:

- oszczędzamy pieniądze,

- zyskujemy indywidualny styl,

- dbamy o środowisko.

https://www.facebook.com/zsp2gdynia/posts/pfbid078CFwTX8pY9wohC8MEC6Bjc6EbMoJqyw2urJDXcSGMuJHSEPQjZttahSDrvFYg89l?__cft__%5b0%5d=AZWJf4vbeSJCMTMsi5ePhzagyxUR3ul1gIMhDTs3TzjSD8TQJkyP5EBS86ZYAvAfg193wje8l2OaqlIWK6U2ecrU4x3IGnfokfxKUMg3WB3TLQwl7S-mq282ZgI_f8ieSO3GT8BxhOqIAnGu-D_6YvVavy40cZYQo5L3PBb1hofCFPZ5OU3BqMjtDNlJhV9y86M&__tn__=%2CO%2CP-R


Papier, sznurek, 
nakrętki......
Piękne ozdoby, które 
powstały na lekcjach 
techniki:)

UPCYKLING na lekcjach techniki 

w klasach 4-6



Upcykling na lekcjach 
języka polskiego w 
klasie 4c i 8c

W upcyklingu na pierwszym miejscu jest 

kreatywność i wyobraźnia. To właśnie 

dzięki nim powstały niepowtarzalne i 

przy tym naprawdę piękne Kartki 

Przytulne. Życzenia trafiły do Fundacji 

„Przytulny Domek”.



UPCYKLING NA GODZINACH 
WYCHOWACZYCH
Słoiki Wdzięczności - klasa 4c :)

Na godzinach wychowawczych 

wykorzystujemy surowce wtórne. Słoiki 

Wdzięczności to niepotrzebne już słoiki po 

dżemach czy ogórkach, które uczniowie 

ozdobili skrawkami papieru i koralikami. 

Zawsze, gdy pracujemy w grupach, 

wykorzystujemy papier już raz zapisany. 

Nic się nie marnuje!



UPCYKLING w świetlicy

Szkolna świetlica angażuje się aktywnie w działania, 

włączając w inicjatywy również rodziców.

Dostarczają oni do szkoły różne rzeczy, które w ich 

miejscach pracy są uznawane za odpady. Materiały te 

wykorzystywane zostają w kreatywny sposób. Na ich 

bazie powstają ciekawe prace.

W przygotowaniu portretów Fridy Khalo pomocne 

okazały się rośliny, które nie nadawały się już do 

wiązanek.

Inicjatywy nauczycieli i uczniów wychodzą poza mury 

szkoły, np. będąc w sklepach budowlanych, zbierane są 

resztki tapet czy ścinki materiałów, które stają się 

ważnymi elementami wystroju sali lub prac 

plastycznych, czy instalacji. 

Osiągane w ten sposób efekty są niebanalne.

Nawet uszkodzone zabawki zyskują w świetlicy nowe 

życie, podobnie jak książki i czasopisma.



ŚWIĄTECZNE 
EKOPROJEKTOWANIE
W KLASACH 1d, 2b, 4c, 
8a, 8c.



UPCYKLING w klasie 3b



OD GUZIKA DO KREACJI - warsztaty

Jak prawdziwi kreatorzy mody, uczniowie 8c, wcielili się w 
rolę projektantów.

Inspiracją dla nich był guzik. Nie plastikowy, lecz 
ekologiczny- z mleka! Powstał on na zajęciach koła 
przyrodniczego. Guzik był początkiem... W efekcie powstały 
twórcze projekty T-shirtów na rożne okazje.

Szalona koszulka wakacyjna, " z pazurem" na koncert, 
stylowa na imprezę i odpowiednia do szkoły - codzienna.

Na różnorodność efektów pracy złożyło się bogactwo 
pomysłów, które pojawiły się podczas pracy w grupach.

Przy tworzeniu projektów wykorzystywaliśmy skrawki 
materiałów, koronki, ścinki, koszulki, których już nie nosimy, 
nadając im w ten sposób drugie życie.

W dobie fast fashion chcieliśmy się na chwilę zatrzymać, 
posłuchać naszej wyobraźni, spróbować stworzyć "coś z 
niczego". Mieliśmy przy tym satysfakcję z wcielania w życie 
idei less waste.



Guziki na lekcjach 
języka polskiego :)

Kontynuacją wytwarzania guzików, 

było kreowanie na lekcji języka 

polskiego postaci zainspirowanej 

właśnie guzikiem. Daleko nie 

trzeba szukać, przecież sam Pan 

Kleks powstał z guzika. Uczniowie 

klasy 4 c nie ograniczali się tylko 

do postaci, ale wymyślili historię 

życia swoich bohaterów.



Warsztaty wyplatania koszyków z papieru:)

Plastik i masowa produkcja z 
powodzeniem wypierają 
tradycyjne materiały. Pani 
Agnieszka Skupień 
pokazała uczniom, że można 
zrobić własnymi rękoma coś 
użytecznego i pięknego, 
wykorzystując do tego po prostu 
śmieci. A to wszystko na lekcji 
matematyki, w końcu pudełko to 
też bryła :)



JESTEŚMY MEDIALNI

I. Informacje dot. zagadnień projektu na tablicy ogłoszeń

II. Akcja ulotkowa/plakatowa (materiały otrzymane od KZG lub 
własne)

III. Informacje dot. tematu projektu na stronie internetowej szkoły/ 
profilu FB i/lub w gazetce szkolnej

IV. Gazeta szkolna "Królowa Ekologii"

V. Artykuły w mediach:

➢Gdyńskie szkoły i przedszkola podsumowują Dzień Ziemi - Gdynia 
(www.gdynia.pl)

➢Młodzi stawiają na ekologię - Gdynia (www.gdynia.pl)

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/gdynskie-szkoly-i-przedszkola-podsumowuja-dzien-ziemi,565057
https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/mlodzi-stawiaja-na-ekologie,564949?fbclid=IwAR39VguUFz1d7eTWHUNScnlElffjFq8Za-bM5WN6V6djPqqTX1j66w_yzIM


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
Z ŻYCIA LIDERA LOKALNEJ EKOLOGII



AKCJA PLAKATOWA 
W KLASACH 1 - 3



AKCJA PLAKATOWA / 
ULOTKOWA W 
PRZEDSZKOLU



AKCJA 
PLAKATOWA / 
ULOTKOWA
w klasach 4 - 8

Uczniowie redakcji gazetki szkolnej "Królowa Ekologii" po 

wydaniu kolejnych numerów prowadzili akcję promocyjną.

W gazetce umieszczono wiele informacji o działaniach 

Związku.



Artykuły o segregacji odpadów

I. Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych!
II. Jak segregujemy bioodpady?
III. Zbiórka przeterminowanych leków!



Informacje dot. tematu projektu na 
stronie internetowej szkoły/ profilu 
FB



"Królowa Ekologii"

• Królowa Ekologii nr 1

• Królowa Ekologii nr 2

• Królowa Ekologii nr 3

https://www.canva.com/design/DAEuwSdOuWE/mXILSeS_39sj12DYnSeoiA/view?utm_content=DAEuwSdOuWE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%2FDAE3hPXfMNg%2FsptMFn3yyoZgbk2JHFFUHw%2Fview%3Futm_content%3DDAE3hPXfMNg%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink2%26utm_source%3Dsharebutton&h=AT17S4QtDL2QryD0GukA6nbtJoDPxSS6860S7rBG3ulP9uXjLovPJllmOOmbdM6cJ_DpbSUcl_AWfSvytjAbWJ356gafRGdmm2yCMLdXoRLo9zuio04bDGChsf-MRYXpmE3ow14WlgS9qBoDEySe&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ApVLT2qc5VpvVya26m6bhmF28Om7g7kAyR57OubrbKm6gVdqCHTeYwaC0hr934Y3Rwxq92Li-9-3eZQoEkq1lO5JSHEcdFnvgYyX3mvPoQLkm7KrPP7fC508dvfKmq_J-fJj4R9wu_OTe8sFk76cxzE2knzyhNn28I3hW9EOrD9HwJx1LrUy3i1jx-QMg_Mbow0cy8vKnfNGR08Y
http://zsp2.gdynia.pl/nowy-numer-krolowej-ekologii/


TAK PISZĄ O NASZEJ 
"KRÓLOWEJ EKOLOGII"

"Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Gdyni postanowili zawalczyć o przyszłość 
planety. Do szerzenia swojej idei wykorzystują 
media. Aby być niezależni, sami postanowili 
stworzyć gazetę: zgodnie z duchem czasu 
ukazuje się ona w wersji elektronicznej i 
tradycyjnej. Królowa Ekologii” powstaje na 
papierze eko, choć równie popularna jest w wersji 
elektronicznej. To nowość w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2. Na łamach pisma same 
szkolne gwiazdy: Dyrekcja, 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i 
Przewodniczący Rady Rodziców w ogniu pytań 
dotyczących środowiska."



Laboratorium Edukacji Ekologicznej

Zajęcia badawcze dot. projektu na bazie wydawnictwa Związku pt. 
„Laboratorium edukacji ekologicznej. Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze 
życie”.

I. Dbamy o czyste powietrze.

II. Plastikowe kubki w gorącej wodzie kąpane.

III. Guziki z mleka.

"Dbamy o czyste powietrze" - grupa pięciolatków "Delfiny" Dbamy o czyste 
powietrze" - grupa pięciolatków "Delfiny" Dbamy o czyste powietrze" -
grupa pięciolatków "Delfiny"



EKSPERYMENTY
"Dbamy o czyste powietrze" - grupa pięciolatków "Delfiny"

Pomysł na eksperyment z książki pt. ,,Laboratorium edukacji ekologicznej " Gdynia 2019



"Plastikowe kubki w gorącej wodzie kąpane"

Eksperyment wykonała grupa czterolatków - ,,Muszelki".

Pomysł na eksperyment z książki pt. ,,Laboratorium edukacji ekologicznej " Gdynia 2019



Laboratorium Edukacji 
Ekologicznej

Zajęcia koła przyrodniczego w klasie 8c

Cele ogólne: rozwijanie umiejętności 
dokonywania obserwacji oraz 
eksperymentowania i wnioskowania.

Cele szczegółowe uczeń: 

➢ zachowuje bezpieczeństwo podczas 
wykonywania doświadczeń, 

➢ bierze czynny udział w 
przeprowadzeniu doświadczeń i 
eksperymentów, 

➢ dokonuje obserwacji, wykonuje prace 
plastyczno - techniczne , dba o 
środowisko naturalne.



Zadania wykonywane 
wspólnie z KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”

• Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą 

śmieci”

➢ Wyróżnienie Antonina Zioło

• Konkurs fotograficzny pt. pt. „Razem chronimy 

środowisko”

• Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem”.

• Konkurs pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o 

środowisko”



Podsumowanie 
projektu:

Konsumpcjonizm i minimalizm te dwa pojęcia były pierwszym etapem w realizacji projektu w 
naszej szkole. Postawiliśmy sobie pytanie, który styl życia jest nam bliski, do czego dążymy? I 
tak rozpoczęła się droga do wcielania zasad Less Waste w nasze życie.

Głównym zadaniem było kształtowanie postaw proekologicznych w trzech obszarach: myślę, 
czuję, działam. Udało nam się zrealizować wszystkie założone cele:

• kształtowanie wśród społeczności szkolnej nawyków zapobiegania i 
ograniczania wytwarzania odpadów,

• budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska,

• wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w zakresie prawidłowych zasad 
postępowania z odpadami komunalnymi,

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

• gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

• kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.

W ramach podsumowania projektu odbył się szkolny happening, był to festiwal projektów. 
Wszystkie aktywności były ukierunkowane na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, 
nauczycieli i społeczności lokalnej w zakresie promowania postaw zero waste i prawidłowych 
zasad postępowania z odpadami komunalnymi.



Dzień Ziemi 2022
w grupach przedszkolnych

Celem obchodów Dnia Ziemi było kształtowanie 
wśród dzieci postawy świadomości wartości i poczucia 
odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska 
przyrodniczego.

Była bogata lista aktywności, dzieci:

➢ malowały,

➢ sadziły,

➢ słuchały bajek i pogadanek,

➢ brały udział w konkursach...

Powstały wspaniałe plakaty o tematyce ekologicznej, 
odbyła się degustacja eksperymentalnie wyhodowanej 
rzeżuchy bez światła, ziemi i wody. W ogrodzie 
przedszkolnym zasiano zioła i posadzono czereśnię oraz 
samodzielnie wyhodowane przez dzieci sadzonki dębów.



Dzień Ziemi 2022 
w klasach 0-8

Im mniej, tym lepiej!

• Wystawa plastyczna – Planeta NOWA

• Wystawa plastyczna - "Świadomy konsument czyta 
etykiety”

• Pomiar „śladu ekologicznego”

• Promocja gazety „Królowa Ekologii”

• Casting na stanowisko redaktora gazety ”Królowa 
Ekologii”

• Badania ankietowe „Świadomy Konsument”

• Koncert dla Ziemi, w tym wierszowane życzenia

• Marsz ekologiczny

• Zielone stroje uczniów i nauczycieli

• Gry i zabawy z nagrodami otrzymanymi od Związku

• Wręczenie nagród dla uczniów zaangażowanych w 
realizację projektu na Galii Laureatów



Fotorelacja - Dzień Ziemi



PREZENT DLA ZIEMI

Podsumowaniem naszych całorocznych 
działań były "prezenty" 
dla Ziemi. Uczniowie na zielonych 
listkach zapisywali, co w ciągu całego 
roku zrobili dla planety. Po zapisaniu 
informacji każdy uczeń przyczepiał swój 
listek do namalowanego drzewa. W ten 
sposób wspólnie stworzyliśmy jego 
bujną koronę. Nie ma przecież lepszego 
prezentu dla Ziemi nad wiele pięknych, 
zdrowych, zielonych, tlenodajnych drzew!



ŚLAD WĘGLOWY

Pomiar śladu węglowego to pierwszy krok do jego zmniejszenia. W 
Dniu Ziemi każdy mógł sprawdzić, jaki jest jego ślad węglowy. Badanie 
przygotowała klasa 8a. Uczniowie mierzyli go, korzystając ze 
szkolnych tabletów oraz kalkulatora dostępnego online. Taka wiedza 
na tle innych: Polaków, Europejczyków… wielu osobom dawała do 
myślenia.

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku 
węgla, którą rocznie produkujemy. Każdy Polak jest odpowiedzialny 
bezpośrednio i pośrednio za emitowanie ok. 10 ton gazów 
cieplarnianych rocznie. Nasi uczniowie uzyskali 118 % średniego 
wyniku Polski. Mamy nadzieję, że mając tę świadomość, będą 
próbowali ograniczyć swój ślad węglowy. 

Stawiamy sobie to zadanie na przyszły rok szkolny:)



Udział w programie edukacyjnym 
„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 
– edycja IV

„Zmiany klimatu na przykładzie miast”

W programie bierze udział 4 nauczycieli z 
różnych poziomów nauczania:

• Joanna Małkowska-Górka - nauczyciel 
przedszkola

• Krystyna Ciesielska – nauczanie 
zintegrowane

• Sylwia Omernik – nauczyciel 
wspomagający

• Małgorzata Czyż - nauczyciel przyrody i 
geografii



MATERIAŁY 
ŹRÓDŁOWE

Filmy edukacyjne znajdujące się na stronie internetowej 
Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

Materiały znajdujące się na stronie internetowej 
Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”

Materiały znajdujące się na stronie 
internetowej www.naszaziemia.pl;

Materiały i informacje uzyskane w ramach udziału w 
projekcie

Szkoła dla środowiska

http://www.klubgaja.pl//

http://www.naszaziemia.pl/
http://www.naszaziemia.pl/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ :)

Droga Ziemio!

W dniu Twojego święta zebraliśmy się razem, aby życzyć Ci kolejnych 4,543 
milionów lat i jeszcze więcej.

Aby łagodne Słońce było Twoim najlepszym przyjacielem;

By przejrzyste krople deszczu wpadały do czystych rzek i płynęły do błękitnych 
mórz i oceanów, odżywiając po drodze zielone zakątki nowego życia;

A każdy Twój głęboki oddech, aby wypełniał zdrowe płuca nową siłą.

Ze swojej strony obiecujemy o Ciebie dbać i nie ustawać w naszych działaniach 
ekologicznych.

Uczniowie i cała społeczność ZSP nr 2 w Gdyni


