
Motto: 
„Świadomość ekologiczna to oprócz wiedzy motywacja 
odpowiedniej postawy prowadząca do odpowiedzialności                     
i wynikająca ze znajomości praw ekologicznych, których 
nieprzestrzeganie prowadzi do kryzysu ekologicznego” 

 
 
 
 

 
 
 
 

Projekt ekologiczny 
pt. „By Ziemia była pi ękna” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Odbiorcy projektu: uczniowie Szkoły Podstawowej w Wągrodnie 

obiekt Polanka i społeczność lokalna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motto: 
 

„Świadomość ekologiczna to oprócz wiedzy motywacja 
odpowiedniej postawy prowadząca do odpowiedzialności                  
i wynikająca ze znajomości praw ekologicznych, których 
nieprzestrzeganie prowadzi do kryzysu ekologicznego” 

 
 
 
Cele edukacji ekologicznej: 
 
1. Uświadomienie uczniom znaczenia przyrody dla ludzkości. 
 
2. Wyrabianie wrażliwości i poczucia obowiązku. 
 
3. Podejmowanie działań służących poprawie stanu środowiska 

lokalnego we  współpracy rodziców 
 
4. Stwarzanie uczniom możliwości aktywnego kontaktu z przyrodą. 
 
5. Kształtowanie wyobraźni ekologicznej wobec działań 

podejmowanych w środowisku. 
 
6. Poznawanie problemów ekologicznych. 
 
7. Kompleksowość działań przejawiających się poprzez włączenie 

treści ekologicznych do wszystkich przedmiotów nauczania. 
 
8. Poprawne posługiwanie się terminologią ekologiczną odnoszącą się 

do pozytywnych i negatywnych przejawów ingerencji człowieka            
w środowisku. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Formy pracy: 
 
I. Utworzenie Szkolnego Koła Ekologicznego. 
 
II. Zajęcia Szkolnego Koła Ekologicznego. 

1. Prasówka – uczniowie prezentują aktualne informacje                
z zakresu ekologii z prasy mediów (Aura, Zielona Planeta) 

2. Omawianie tematów ekologicznych w różnych aspektach 
np.: 
- kwaśne deszcze, 
- efekt cieplarniany, 
- zanieczyszczenie wód, 
- zanieczyszczenie atmosfery, 
- znaczenie segregacji odpadów dla środowiska. 

3. Rozwiązywanie testów z zakresu ekologii. 
 

III. Zajęcia w terenie 
1. Wycieczki do Myśliborza i Przemkowa. 
 

IV. Sadzenie drzew i krzewów. 
 
V. Udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”. 
 
VI. Segregacja i zbiórka odpadów. 

1. makulatura, 
2. puszki 

 
VII. Organizacja konkursów plastycznych. 

1. „Drzewo moich marzeń” konkurs polegający na wykonaniu 
modelu drzewa z gałązki i plasteliny. 

2. „Jak rozumiem ekologię” – konkurs polegający na przedsta-
wieniu swoich działań ekologicznych za pomocą środków 
malarskich. 

 
VIII. Organizacja konkursu fotograficznego „Śmieci wokół nas” – 

konkurs fotograficzny ukazujący jak ludzie potrafią śmiecić 
(podwórko, blok, plac zabaw). 



IX. Konkurs na inscenizację o ochronie środowiska naturalnego „By 
ziemia była piękna” – inscenizację chętnych zespołów 
klasowych. 

 
X. Olimpiada ekologiczna 

- uczniowie klas II-III, 
- uczniowie klas IV-VI 
 

XI. Lokalizacja dzikich wysypisk i poinformowanie o nich władz 
gminy. 
1. Kontrola wcześniej zlokalizowanych dzikich wysypisk. 

 
XII. Zaangażowanie rodziców w akcjach ekologicznych (edukacja 

ekologiczna dla rodziców). 
1. Ankieta dla rodziców. 
2. Wspólny udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dniach 

Ziemi” 
 

XIII. Podsumowanie programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Działania ekologiczne. 
 
Lp. Nazwa Termin realizacji 
1 Wdrożenie programu i przedstawienie go 

koleżankom i kolegom, rodzicom i uczniom. 
 

 
Styczeń 2005 

2 Utworzenie Szkolnego Koła Ekologicznego 
- gromadzenie wiadomości 

ekologicznych 
- omawianie tematów ekologicznych          

w różnych aspektach. 
 

 
 
Styczeń 2005 

3 Dalszy ciąg selektywnej zbiórki odpadów: 
- makulatura, puszki, baterie 
 

 
Styczeń - czerwiec 2005 

4 Ogłoszenie konkursów plastycznych 
- „Drzewo moich marzeń”, 
- „Jak rozumiem ekologię” 
 

 
Marzec, maj 2005 

5 Ogłoszenie konkursu fotograficznego 
- „Śmieci wokół nas”, 
 

 
Kwiecień 2005 

6 Ogłoszenie konkursu na inscenizację „By 
Ziemia była piękna”, 
 

Czerwiec 2005 

7 Zajęcia w terenie 
- Wycieczka do Myśliborza – ekosystem 

leśny.  
- Wycieczka do Przemkowa – zajęcia 

ekologiczne. 
 

 
Maj, czerwiec 2005 

8 Udział w akcji Sprzątanie Świata,  Dzień 
Ziemi, Dzień bociana 
 

 
Kwiecień – maj 2005  

9 Dalsza lokalizacja i likwidacja dzikich 
wysypisk 
 

Maj 2005 

10 Zajęcia w terenie: 
- Lekcja ekologiczna w Przemkowie 
- Lekcja ekologiczna w Myśliborzu 

 
Czerwiec 2005 
Maj 2005 

11 Pozyskanie pojemników do segregacji śmieci 
 

Czerwiec 2005 



 
Ewaluacja. 
 
 Jest to program otwarty, który w każdym roku ulega ewaluacji. 
Wdrażane są nowe pomysły, bo przecież do szkoły przychodzą nowi 
uczniowie i pojawiają się nowi rodzice. 
Zmieniają się formy działania, ale cele edukacyjne pozostają te same. 
Rola takich działań jest bardzo znacząca i ważna. Sprowadza się nie 
tylko do wypełniania wolnego czasu ale posiada konkretne zadania 
wychowawcze, kształcące i zdrowotne. 
 Uczestnictwo w tego typu zajęciach jest dla wielu dzieci okazją 
do zmiany zachowań, innego, dojrzalszego spojrzenia na otaczające 
ich środowisko. Jest to nowy sposób na zajęcia. Grupa uczniów bierze 
udział w Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej. Czas, który 
poświęcają na udział w tym programie poszerza ich wiedzę i rozwój 
społeczny. 
 
 


