
LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 
2021/2022
XII edycja

”Im mniej, tym lepiej”



ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W 

WEJHEROWIE

UL. NANICKA 22, WEJHEROWO

DYREKTOR- DANUTA CZERNEWSKA

KOORDYNATOR: DOMINIKA DĄBROWSKA



1.EDUKACJA DOROSŁYCH

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Zorganizowanie Rady 
Pedagogicznej 

poświęconej tematyce 
projektu

Danuta Czernewska Październik 2022

2. Ekowywiadówka z 
rodzicami/opiekunami 

uczniów

Agata Walczewska, 
Dominika Dąbrowska, 

wychowawcy klas

Listopad 2021

3. Happening ekologiczny 
wśród okolicznych 

mieszkańców

Dominika Dąbrowska Kwiecień 2022



⚫ RADA PEDAGOGICZNA

Na Radzie Pedagogicznej w październiku Pani 
Dyrektor Danuta Czernewska poinformowała o 
przystąpieniu szkoły do projektu „Lider lokalnej 

ekologii”. Przedstawione zostały główne 
założenia i tematyka projektu oraz 

zaprezentowano plan działań w ramach realizacji 
projektu.



⚫ Ekowywiadówki

Na spotkaniach z rodzicami, wychowawcy klas 
przedstawili plan działań ekologicznych na rok 
2021/2022. Rodzice zostali poinformowani o 

organizowanej zbiórce nakrętek,  
elektroodpadów i konkursach ekologicznych. 
Przeprowadzono również akcję informacyjną 

dotyczącą konieczności ograniczania odpadów i 
problemu nadmiernego konsumpcjonizmu



HAPPENING EKOLOGICZNY
11 kwietnia uczniowie z klasy 7G

uczestniczyli w happeningu ekologicznym

pod hasłem „Im mniej, tym lepiej”.

Zachęcali okolicznych mieszkańców do

ograniczania produkowanych odpadów

oraz proponowali sposoby na

niemarnowanie żywności. Wcześniej

wykonali tematyczne plakaty, a uczniowie z

klasy 4A, 5D oraz 7E przygotowali ulotki

przestawiające zasady „Jak nie marnować

żywności?”

Mamy nadzieję, że było nas widać i

słychać, a społeczność lokalną zmusiliśmy

do refleksji na temat nadmiernego

konsumpcjonizmu.



HAPPENING EKOLOGICZNY



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

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Tematyczne zajęcia 
warsztatowe prowadzone na 
terenie placówki oświatowej

Ramona Sosnowska Listopad 2021

2. Szkolne przedstawienie 
ekologiczne/apel

Joanna Piasecka Kwiecień 2022

3.Turniej wiedzy ekologicznej Dorota Chodubska Marzec 2022

4. Konkurs na „EKOHASŁO” Anna Łaszewska-
Piernicka

Marzec 2022

5. Warsztaty terenowe 
„Wedrołaków”

Ramona Sosnowska Wrzesień-listopad 2021



TEMATYCZNE ZAJĘCIA LEKCYJNE 

PROWADZONE NA TERENIE 

PLACÓWKI
 W listopadzie uczniowie 

klasy 8a pod opieką Pani 
Ramony Sosnowskiej 
przygotowali lekcje dla 
klas piątych, w czasie 
których przedstawiali 
przygotowane 
prezentacje. Prezentacje 
dotyczyły 3 tematów:

 1. „Nie marnuj jedzenia, 
myśl ekologicznie.

 2. „Wpływ śmieci na 
zwierzęta morskie”

 3. „ Jak długo rozkładają 
się smieci”



SZKOLNY APEL 

EKOLOGICZNY

 W kwietniu z Okazji Dnia 
Ziemi uczniowie klas 
drugich przygotowali 
apel. Tematem 
przewodnim apelu było 
„Im mniej, tym lepiej”. 
Uczniowie mówili o 
konieczności 
ograniczania 
powstawania odpadów 
i właściwym ich 
segregowaniu. 
Recytowali ekologiczne 
wierszyki i śpiewali 
piosenki.



SZKOLNY APEL 

EKOLOGICZNY



TURNIEJ WIEDZY 

EKOLOGICZNEJ

 Turniej ekologiczny dla klas 

IV. W ramach turnieju 

każda klasa miała do 

wykonania 3 zadania:

 1. projekt samochodu z 

surowców wtórnych2. 

przepis (i 

wykonanie)potrawy w myśl 

zasady „zero waste”

 3. zrobienie jak największej 

liczby zdjęć samochodów 

elektrycznych

 TURNIEJ WYGRAŁA KLASA 

4B

 Turniej ekologiczny dla klas IV. W 
ramach turnieju każda 
klasa miała do 
wykonania 3 zadania:

 1. projekt samochodu z 
surowców wtórnych

 2. przepis (i 
wykonanie)potrawy w 
myśl zasady „zero 
waste”

 3. zrobienie jak 
największej liczby zdjęć 
samochodów 
elektrycznych

 TURNIEJ WYGRAŁA KLASA 4B



TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ



TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ



KONKURS NA „EKOHASŁO”

 Konkurs był 

przeznaczony dla klas V i 

VI, a jego tematem było 
stworzenie hasła 

ekologicznego 

zachęcającego do 

ograniczenia 

powstawania odpadów 

i nadmiernego 

konsumpcjonizmu



WARSZTATY TERENOWE 

„WĘDROŁAKÓW”
 Szkolne koło Krajoznawczo-

Turystyczne „Wędrołaki” 
włączyło się w akcję „Im 
mniej, tym lepiej” i podczas 
swoich leśnych 
odkrywczych wędrówek 
postanowili posprzątać las. 

 Wrzesień 2021-trasa szpital 
Wejherowo-Kąpino

 Październik 2021- trasa ul. 
Zamkowa do Cedroński
Młyn

 Listopad 2021- trasa 
Cedroński Młyn-teren 
przylegający



WARSZTATY TERENOWE 

„WĘDROŁAKÓW”

Miesiąc Butelki Plastik Puszki Śmieci 
zmieszane

Razem

wrzesień 11,3kg 4,8kg 0,8kg 3kg 19,9kg

październik 41kg 2,9kg 0,45kg 2,5kg 46,85kg

listopad 36,3kg 4,8 kg 0,33 kg 6kg 47,43kg

RAZEM 88,6 kg 12,5kg 1,58kg 11,5kg 114,18kg

Wędrołaki w 3 miesiące zebrali ponad 100kg 

śmieci. W maju planowana jest w szkole 

wystawa znalezionych „skarbów”. Więcej 

zdjęć można znaleźć na facebooku- SKKT 

Wędrołaki



3. DEBATA SZKOLNA „ZERO 
WASTE-CZY TO MOŻLIWE”

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. Debata szkolna Anna Łaszewska –
Piernicka, Klaudia Koss-

opiekun samorządu 
uczniowskiego

Marzec 2022



3. DEBATA SZKOLNA „ZERO 

WASTE-CZY TO MOŻLIWE”
 W marcu 

przedstawiciele klas VII i 
VIII wzięli udział w 
debacie szkolnej pod 
hasłem „Zero waste-czy 
to możliwe”

 Każda grupa musiała 
przygotować argumenty 
za i przeciw. 

 Debata była burzliwa. 
Ostatecznie ustalono, że 
życie zero waste jest 
możliwe, ale 
niekoniecznie jesteśmy 
jeszcze na to gotowi



DEBATA SZKOLNA „ZERO 

WASTE-CZY TO MOŻLIWE”



4. „PLANUJĘ,NIE MARNUJĘ-
SPOSOBY NA ZAPOBIEGANIE 

MARNOWANIA ŻYWNOŚCI

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. „Eko-lektura” Natalia Rogocka styczeń 2022

2. Zajęcia w myśl zasady 
4P

Magdalena Grucher Marzec 2022

3. Sposoby na wartościowy 
posiłek i niemarnowanie 

jedzenia

Jadwiga Lewicka Luty 2022



„EKO LEKTURA”

 W styczniu grupa 
przedszkolna „Tygryski” 
czytała komiks „Ucieczka”. 
I chociaż hasła: 
konsumpcja,czy
globalizacja nie były dla 
nich zrozumiałe, to termin 
ważności, czy piramida 
żywieniowa znacznie 
uaktywniały 
przedszkolaków. Ich wiedza 
na temat jak nie 
marnować żywności była 
bardzo szeroka. Po 
zakończonej lekturze, dzieci 
przygotowały pyszne 
kanapki tak, aby żaden 
produkt się nie zmarnował. 
I skonsumowały je.



ZAJĘCIA W MYŚL ZASADY 4P
 Grupy „0” w marcu brały 

udział w zajęciach na 
których uczyły się, jak żyć w 
myśl zasady 4P. Dowiedziały 
się, że:

- należy przygotowywać tyle 
jedzenia, ile potrzeba

- - należy prawidłowo 
przechowywać żywność, 
aby dłużej była zdatna do 
spożycia

- - należy dzielić się 
nadmiarem jedzenia 

- - należy odpowiednio 
segregować śmieci

- Dowiedziały się również, że 
kompostowanie to 
produkcja wartościowego 
nawozu, który może 
wzbogacać glebę pod 
uprawę roślin.



SPOSOBY NA WARTOŚCIOWY 

POSIŁEK I NIEMARNOWANIE 

JEDZENIA

 Uczniowie klas V mieli 

zadanie sporządzić w 

domu posiłek na bazie 

tego, co mają w 

lodówce. 

 Pomysłów było 

mnóstwo, a 

przygotowane potrawy 

wyglądały apetycznie.



SPOSOBY NA WARTOŚCIOWY 

POSIŁEK I NIEMARNOWANIE 

JEDZENIA



SPOSOBY NA WARTOŚCIOWY 

POSIŁEK I NIEMARNOWANIE 

JEDZENIA



5. EKOPROJEKTOWANIE

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

1. „Zapobiegaj i ograniczaj”-
dobre praktyki-projekt ulotki

Dominika Dąbrowska Luty 2022

2. Ekologiczny kodeks 
ucznia

Dominika Dąbrowska Marzec 2022

3. Prezentacja Power Point 
nt. projektu

Agata Walczewska Maj 2022

4. Piosenka dotycząca 
zagadnień projektu

Jadwiga Lewicka Kwiecień 2022

5. Upcykling/galeria prac 
uczniów

Maria Zybała, Sabina 
Grzenkowicz

Kwiecień 2022

6. Gra planszowa Tygryski Styczeń 2022



PIOSENKA DOTYCZĄCA 

ZAGADNIEŃ PROJEKTU

 Uczniowie klasy 7e napisali i wykonali piosenkę pt. 
„Im mniej , tym lepiej”

 Piosenka w formacie mp4 została dołączona jako 
załącznik w mailu wraz ze sprawozdaniem. 



Zapobiegaj i ograniczaj-projekt ulotki

 Uczniowie klas IV i V 

przygotowali ulotki 

tematyczne, które 

zostały rozdane 

rodzicom podczas 

zebrań z rodzicami oraz 

podczas happeningu 

ekologicznego



Zapobiegaj i ograniczaj-projekt ulotki



EKOLOGICZNY KODEKS UCZNIA
Uczniowie klas VII stworzyli ekologiczny kodeks, który został umieszczony na stronie 
internetowej szkoły:

1. Na zakupy zabieraj własną torbę

2. Kupuj na wagę zamiast w opakowaniu

3. Używaj wielorazowych sztućców i kubków

4. Wykorzystuj opakowania ponownie

5. Ręczniki papierowe zastąp materiałowymi

6. Zapisz czyste kartki, zanim wyrzucisz

7. Niepotrzebne ubrania, meble przekaż innym

8. Zepsuło się? Spróbuj naprawić.

9. Nie marnuj żywności, podziel się z innymi

10. Dokładnie segreguj śmieci



PREZENTACJA NA TEMAT PROJEKTU

 Prezentacja Power Point na temat projektu 
została przygotowana i przedstawiona podczas 

podsumowania projektu. 

 Na początku maja została przekazana do 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 

Chylonki” jako sprawozdanie z realizacji projektu.



UPCYCLING-GALERIA 

PRAC UCZNIÓW

 Uczniowie klas 5 i 6 w 

ramach zajęć techniki i 

plastyki przygotowali 

wiele prac z odpadów: 

doniczki, stroje, 

instrumenty…



UPCYCLING-GALERIA 

PRAC UCZNIÓW



GRA PLANSZOWA

 Grupa przedszkolaków 

„Tygryski” stworzyła 

ekologiczną grę 

planszową



6. JESTEŚMY MEDIALNI
ZADANIE NAUCZYCIEL 

REALIZUJĄCY
CZAS REALIZACJI

Informacje dotyczące 
projektu na tablicy ogłoszeń

Agata Walczewska Listopad 2021

Akcja ulotkowa/plakatowa Agata Walczewska, 
Dominika Dąbrowska

Luty, marzec 2022

Informacje na temat 
projektu na stronie 
internetowej szkoły

Justyna Roszman Październik 2021- kwiecień 
2022

Informacje na temat akcji 
zbiórki odpadów na stronie 
facebook SKKT Wędrołaki

Ramona Sosnowska Wrzesień –listopad 2021

List do Ministra Klimatu i 
Środowiska

Joanna Piasecka Luty 2022



INFORMACJE ODNOŚNIE PROJEKTU 

NA TABLICY OGŁOSZEŃ



AKCJA ULOTKOWA

 Akcja ulotkowa została 

przeprowadzona w 

czasie zebrań z 

rodzicami oraz podczas 

happeningu 

ekologicznego



INFOMACJE NA TEMAT PROJEKTU NA 

STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

 Informacje na temat działań odbywających się w 
ramach realizowanego projektu zostały 

umieszczone na stronie internetowej szkoły

 Znalazły się tam również informacje o 
organizowanych konkursach, zbiórce nakrętek i 

elektroodpadów



INFORAMACJE NA FACEBOOKU

 Informacje o zbiórce odpadów, znalezionych 
śmieciach , posprzątanych szlakach i 

dokumentacja fotograficzna z wypraw znajduje 
się na stronie facebook SKKT Wędrołaki



LIST DO MINISTRA KLIMATU 

I ŚRODOWISKA

Uczniowie klasy 2f 

napisali list do 

Ministra Klimatu i 

Środowiska, w 

którym przedstawili 

swoje 

postanowienia. List 

został 

wydrukowany, 

uczniowie się 

podpisali, a 

następnie został 

wysłany poczta 

tradycyjną. 

Odpowiedź jeszcze 

nie przyszła….



7. LABORATORIUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

Zajęcia badawcze na bazie 
wydawnictwa „Laboratorium 
edukacji ekologicznej. Jak 

tworzywa sztuczne zmieniły 
nasze życie”

Paulina Dzikowska
Joanna Piasecka

Marzec 2022



ZAJĘCIA BADAWCZE

Uczniowie klasy 2B brali 
udział w zajęciach 
badawczych: „Jak 
przyspieszyć wzrost roślin? 
Szklarnia z tworzywa 
sztucznego” (autorstwa 
Katarzyny Rutka). Każdy z 
uczniów sadził fasolkę 
(przygotował próbę 
kontrolną i próbę 
badawczą- szklarnia jednak 
nie była butelką, tylko 
woreczkiem foliowym). 
Uczniowie obserwowali 
wzrost roślin



ZAJĘCIA BADAWCZE



ZAJĘCIA BADAWCZE

 Uczniowie klasy 2f 

realizowali zajęcia 

badawcze: „ Czy 

przyroda wymyśliła 

recycling?” Autorstwa 

Aleksandry Dunaj i 

Elżbiety Sobocińskiej.

 Uczniowie sadzili kwiaty 

w doniczkach z ziemią 

(wymieszaną z folią 

biodegradowalną i 

zwykłą) i obserwowali 

ich wzrost



ZAJĘCIA BADAWCZE



8. ZADANIA WYKONYWANE WSPÓŁNIE Z KZG 

„DOLINA REDY I CHYLONKI”

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

Konkurs plastyczny „Małe 
dzieci nie chcą śmieci”

Joanna Piasecka Luty 2022

Konkurs fotograficzny 
„Razem chronimy 

środowisko”

Agata Walczewska Kwiecień 2022

Konkurs „Mała nakrętka 
duży problem”

Dorota Chodubska Październik 2021- marzec 
2022

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

Dominika Dąbrowska Marzec 2022



9. Podsumowanie projektu

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

Podsumowanie projektu, 
apel, wręczenie nagród

Danuta Czernewska
Dominika Dąbrowska

Kwiecień 2022



PODSUMOWANIE PROJEKTU-APEL

 29 kwietnia, jak co roku, 
obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Patrona. Przy 
tej okazji Pani Dyrektor 
Danuta Czernewska
podziękowała wszystkim 
nauczycielom i uczniom za 
wkład i zaangażowanie w 
realizację projektu. 
Przedstawiła najważniejsze 
akcje i podkreśliła wielką 
rolę odgrywa edukacja 
ekologiczna młodych ludzi. 
Był to też czas na 
nagrodzenie uczniów 
najbardziej 
zaangażowanych w 
realizację projektu i 
zwycięzców konkursów 
ekologicznych.



PODSUMOWANIE PROJEKTU-APEL



10. UDZIAŁ W PROGRAMIE EDUKACYJNYM 

„SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA-
EDYCJA IV”

ZADANIE NAUCZYCIEL 
REALIZUJĄCY

CZAS REALIZACJI

Udział w programie 
edukacyjnym

Dominika Dabrowska
Dorota Chodubska

2021-2022



PODSUMOWANIE I OCENA 

PROJEKTU

Przez cały rok szkolny uświadamialiśmy sobie, jak wielkim 

problemem jest nadmierny konsumpcjonizm, który przyczynia się 

do powstawania  ogromnej liczby odpadów. Przedszkolaki, 

uczniowie klas najmłodszych, aż po młodzież klas VII i VIII, brali 

udział w wykładach, warsztatach, akcjach i konkursach 

ekologicznych.

W czasie tych akcji dowiedzieli się jak ważne jest świadome 

podchodzenie do problemu. Aby to było możliwe, niezbędna 

jest odpowiednia wiedza, którą uzyskali od nauczycieli i 

starszych kolegów i koleżanek.

W czasie realizacji projektu dowiedzieli się na czym polega „zero 

waste”,  że jedzenia nie można marnować, a powstałe odpady 

należy kompostować i odpowiednio segregować. Nauczyli się 

również wykorzystywać odpady w pracach plastycznych. 

Wykazali się wielką kreatywnością.



ŹRÓDŁA

 Materiały edukacyjne i promocyjne 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 

Chylonki”

 DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM


