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Małgorzata Kowalczyk 
nauczyciel przyrody 
w Szkole Podstawowej nr 6 
im. J. Korczaka w Kołobrzegu 
 
 
 Projekt ekologiczny, który chciałam państwu zaprezentować był 
realizowany przeze mnie w ubiegłym roku szkolnym z okazji Światowego 
Dnia Ziemi. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród 
dzieci ,jak i nauczycieli którzy przyłączyli się do jego realizacji. Projekt 
ten daje wiele możliwości zmian przy doborze tematów konkursów 
 i wystaw. Proponuję Państwu do wymyślania tematyki zachęcić samych 
uczniów, gdyż wówczas chętniej angażują się w realizację zadań, których 
są autorami. W bieżącym roku szkolnym aby się nie powtarzać również 
skorzystałam z pomysłów uczestników Koła Ekologicznego, którego 
jestem opiekunem i przyznam, że był to trafny wybór czego i Państwu 
życzę. 
I. WSTĘP. 

 
Światowy Dzień Ziemi zapisywany jest w kalendarzu pod datą 22 kwietnia 
od 1970 roku. Nie ważne jest w jakim dniu tygodnia wypadnie, chodzi o to aby ten 
dzień stał się jednym z najważniejszych dni w roku, który powinien przerodzić się  
w naszą codzienność. To zamierzam uświadomić społeczności uczniowskiej, 
organizując festyn ekologiczny. Do udziału w tym dniu zostały zobligowane 
wszystkie klasy naszej szkoły. 

 
II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓLOWE  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ . 
Cel ogólny: 
 
1.Budzenie wśród uczniów świadomości o stanie przyrody w najbliższym otoczeniu  
i potrzeby jej poprawy. 
Cele szczegółowe: 
1.uczeń potrafi wskazać w najbliższym otoczeniu miejsca szczególnie 
 zagrożone przez działalność człowieka; 
2.uczeń umie wymienić formy działalności, które stanowią zagrożenie  



dla czystości wód, powietrza oraz gleb w lokalnym środowisku; 
3.uczeń rozumie, że zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody wywołują wymieranie 
wielu gatunków roślin i zwierząt; 
4.uczeń ma świadomość, że stan czystości powietrza, gleby i wody zależy  
od człowieka; 
5.potrafi wymienić zagrożenia dla zdrowia człowieka związane ze skażeniem    
środowiska; 
6. uczeń potrafi wskazać korzystne zmiany w środowisku lokalnym oraz 
zaproponuje, co mogliby wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Kołobrzeg zrobić na 
rzecz poprawy środowiska,  
7. uczeń czuje się współodpowiedzialny za stan czystości swojego środowiska,  
 
III. TRE ŚCI KSZTAŁCENIA. 
 

 
ZADANIA 
DO REALIZACJI 
 

 
OSOBY  
ODPOWIEDZIALNE 
 

 
CZAS REALIZACJI  

Gromadzenie 
publikacji i materiałów 
o stanie przyrody w 
kraju i w naszym 
regionie. 

Członkowie  
Kółka Przyrodniczego  
wraz z opiekunem. 

Marzec - kwiecień 

Wykonanie gazetki 
ściennej o tematyce  
„Przyjaciel  Ziemi” 

Członkowie  
Kółka Przyrodniczego  
wraz z opiekunem. 

Kwiecień 

Konkurs poetycki  
o tematyce „ Przyjaciel 
Ziemi” 
 

Uczniowie klas IV- VI, 
nauczyciele j. polskiego 

11 Kwiecień 

Konkurs plastyczny  
„Piękno krajobrazu” 

Uczniowie klas I – VI, 
nauczyciele sztuki 
 i przyrody 

I połowa kwietnia 

Przygotowanie apelu 
z okazji DNIA ZIEMI. 

Nauczyciele przyrody 26 kwietnia 

Wykonanie zdjęć i ich  
prezentacja w postaci 
gazetek ściennych 
pt.„Piękna nasza  
Ziemia cała” 

Uczniowie klas I – VI, 
wychowawcy klas 

maj 

 
IV PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW  
 
 4.1.Waruunki realizacji programu 
 



 Program będzie realizowany w ciągu 2 miesięcy w klasach I - VI. Uczniowie 
podczas realizacji będą korzystać z biblioteki szkolnej i Internetu. Wiedzę zdobytą 
podczas lekcji przyrody i wycieczek po okolicy będą mogli wykorzystać biorąc 
udział w konkursie poetyckim o tematyce „Przyjaciel Ziemi”, czy w konkursie 
plastycznym pt. „Piękno krajobrazu”. Są to konkursy o charakterze indywidualnym. 
Okazje do prezentacji będą miały również całe klasy wykonując gazetkę ścienną pt. 
„Piękna nasza Ziemia cała” na której zaprezentują wykonane przez siebie zdjęcia o 
tematyce przyrodniczej. 
 W dniu 26 kwietnia uczniowie naszej szkoły będą mogli obejrzeć nagrodzone prace 
plastyczne i przeczytać nagrodzone wiersze. W tym dniu również odbędzie się apel z 
okazji DNIA ZIEMI. Podczas tego apelu zostaną wręczone nagrody indywidualne i 
grupowe dla tych wszystkich, którzy aktywnie brali udział w realizacji projektu 
ekologicznego. Po apelu uczniowie wraz z nauczycielem udadzą się w plener, gdzie 
wykonają zdjęcia do gazetki ściennej. Po 2 godzinnych zajęciach plenerowych 
społeczność szkolna spotyka się przed szkołą na wspólnym grilowaniu. 
 Bardzo ważne jest również nagrodzenie wszystkich za trud jaki włożyli w 
czasie realizacji . 
 
 4.2.Metody, formy, środki w realizacji programu autorskiego 
 
Praca indywidualna 

� Konkurs plastyczny dla klas I – VI pt. „Piękno krajobrazu” 
� Konkurs poetycki dla klas IV –VI pt. „Przyjaciel Ziemi” 

Praca indywidualna będzie zróżnicowana pod kątem możliwości uczniów. 
Nauczyciel wystąpi tu w roli organizatora i doradcy. Uczeń będzie mógł realizować 
własne zainteresowania, nauczy się wytrwałości i twórczych poszukiwań, jak 
również będzie mógł włączyć w ten proces edukacyjny rodziców. 
 Praca grupowa 

• Konkurs fotograficzny dla klas I- VI pt. „Piękna nasza Ziemia cała” 
W pracy grupowej bardzo ważna jest integracja grupy, tworzenie więzi  
i poczucie odpowiedzialności za całość. 
VI. EWALUACJA 
PRACE INDYWIDUALNE 
 

Wystawa prac plastycznych pt. „PIĘNO KRAJOBRAZU” 
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie dowolną techniką pracy 
plastycznej o formacie A – 4 . Praca powinna zawierać na odwrocie imię  
i nazwisko autora oraz klasę.  
 
PREZENTACJA NA GAZETCE SZ KOLNEJ NAJLEPSZYCH PRAC 
POETYCKICH „PRZYJACIEL ZIEMI” 
Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie wiersza o tematyce 
„ PRZYJACIEL ZIEMI” na maszynie bądź komputerze. Wiersz powinien 
zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.  

PRACE GRUPOWE 



Wystawa fotograficzna „PIĘKNA NASZA ZIEMIA CAŁA” 
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii czarno – białej bądź 
kolorowej nie mniejszej niż 10 X 15 cm. Gazetka powinna zawierać minimum 
6 zdjęć podpisanych /tytuł oraz imię i nazwisko autora/. Jury w składzie 
nauczyciele sztuki i przyrody przyznają najlepszym gazetką w kategorii klas 
młodszych I – III oraz klas starszych IV – VI, stosownie miejsca od I do III .  
 

 Ekologiczny dzień przeminie, ale tak naprawdę w świadomości uczniów nie 
zniknął problem ekologii. Będziemy kontynuować te działania w codziennych 
poczynaniach. Za rok również podejmiemy zobowiązania wobec naszej Ziemi, aby 
ziściły się marzenia i hasła przedstawione podczas apelu. 
  
 

                                                                                mgr Małgorzata Kowalczyk 


