
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

    Ekokonsument zasobów, dóbr i usług – człowiek w harmonii z przyrodą 

 

Lider Lokalnej Ekologii 



 

W realizacji projektu brała udział cała społeczność szkoły, jednak około 80 – ciu  

 

uczniów była zaangażowana w kilka projektów. Są to uczniowie klasy II B,           

 

V A i V B oraz VI B, kółka zainteresowań : decoupage, grupa uczniów  

 

uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego 
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Szkoła Podstawowa nr 26 

ul. Tatrzańska 40 

81-313 Gdynia 



Szkolenie rady pedagogicznej  
 

Na spotkaniu rady pedagogicznej przedstawiłam temat projektu Lidera Lokalnej Ekologii. 

Przedstawiłam wstępny harmonogram zaplanowanych przeze mnie działań na terenie 

naszej palcówki. Zachęcałam nauczycieli do podjęcia współpracy w ramach wdrożonego 

projektu. 

 



Akcja „Sprzątanie świata” 

 

„Wyprawa – poprawa” to tegoroczne hasło akcji „Sprzątanie świata”.  

 

Tradycyjnie nasza szkoła wzięła udział w corocznej, międzynarodowej akcji.  

Sprzątaliśmy też teren wokół szkoły i okolice przystanku autobusowego, który 

sąsiaduje z  mieszkańcami naszej dzielnicy.  

„Najbogatszym”  obszarem pod względem „posiadania” śmieci okazał się teren  

w pobliżu zabudowań i przystanku autobusowego.  

Niektóre znaleziska były bardzo okazałe.  

 



Plakat 
 

Przed rozpoczęciem akcji, każda klasa przygotowała ( w formie plakatu ) hasło, 

  

które w tym dniu stało się ich myślą przewodnią .  

 

 



 Każdy z nas to zuch i chwat, 
 

Więc zadbamy o nasz świat! 
 

Wszyscy razem się zbierzemy. 

Wszystkie śmieci w mig zbierzemy! 
 



Koleżanko i kolego! 
 

Zrób dla Ziemi coś dobrego! 
 

Więc posprzątaj wszystkie śmieci, 
 

A Słoneczko też zaświeci! 



Wystawa  
 

najlepszych prac w holu szkolnym 



Ekowywiadówka  



Uczniowie klasy VI B  podczas zebrania z rodzicami, przeprowadzili akcje 

 

 informującą rodziców o planowanych działaniach ekologicznych w naszej  

 

szkole. Agitowali do wspólnej pracy i czynnego zaangażowania się w zbiórkę  

 

między innymi nakrętek i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

 



Zajęcia na temat upcycling.  
 
 

W klasach V-tych w ramach zajęć z techniki, przeprowadzono zajęcia na dwóch jednostkach lekcyjnych z zakresu 

upcycling. 
Wykorzystując wiele odpadów nadano im  „ nowe życie”. Lekcje te zostały wykorzystane do przygotowania medali  

 
dla nauczycieli naszej szkoły, z okazji Dnia Nauczyciela. 







Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
 

Co spalasz w swoim ognisku domowym ? 
 

Zajęcia dodatkowe dla grupy dzieci klas IV -tych 

 
   
 



 

„Co spalasz w swoim ognisku domowym” 

Wspólne czytanie, z podziałem na role, 

Poznanie pana Tadeusza i jego sąsiada. 

 

-Omówienie sposobów zmniejszania 

kosztów związanych z ogrzewaniem w 

naszych domach 

 

-Poznanie surowców energetycznych 

 

-Poznanie skutków spalania odpadów 

niebezpiecznych w naszych 

gospodarstwach 

 

-Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 

kolorowanki 

 

 

 



Wycieczka do Castoramy 
 

Celem wycieczki było 
 poznanie surowców paliwowych dostępnych w naszym handlu,  
sposoby ocieplania budynków w celu zmniejszania strat energii.  

 



W wycieczce brali udział uczniowie klasy V A 
 











Ekophone  
 Wzieliśmy udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zbieraliśmy 

zużyte lub uszkodzone telefony komórkowe. Zostały one przekazane do 

profesjonalnego recyklingu. Honorowy patronat nad tą akcją objął  

prof. Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

  



W akcje zaangażowani byli uczniowie klasy VI B 





Decoupage 
 

Zajęcia pozalekcyjne, wprowadzono pojęcie upcycling  Grupa uczniów z klas: 

VI B, V B, IV A, III B, II B,   wykonała ozdobne pojemniki i kolorowe podkładki 

pod kubek. Metoda decoupage wymaga długotrwałej pracy, ale efekt był 

zachwycający - słoiki odzyskały nowe życie 

 













Akcja  promująca zbiórkę sprzętu E.E. 



Rozdawaliśmy ulotki informacyjne o zbiórce w naszej szkole 

Ulotki rozdawane były też 

 

 przed kościołem 

 

 św. Stanisława Kostki. 



W pobliskich sklepach rozwiesiliśmy plakaty 



Badanie jakości wody 
Marzec to miesiąc, w którym czas poświęcamy WODZIE. 

Na dodatkowych zajęciach klas V-tych badaliśmy stan jakości wody: 
z Baltyku,  rzeki Kaczej i kałuży.   

  
 
 
 



Badania miały charakter chemiczny i organoleptyczny. 

Dokonywaliśmy analizy porównawczej, 

omówiliśmy źródła zanieczyszczeń wód i ich skutki 





Spotkanie z Morzem Bałtyckim 
 

Wyjście klasy II B do Oceanarium na zajęcia dydaktyczne 

Celem było : 

 

-poznanie organizmów żyjących w Bałtyku, 

 

-spacer po plaży, 

 

- ślady bytności ludzi. 

 



Podczas prac w laboratorium  

dzieci obserwowały materiał biologiczny 

w postaci żywych 

 i spreparowanych zwierząt bałtyckich.    

  

Na zakończenie zajęć dzieci obejrzały 

ekspozycje stałe, dotyczące eksploatacji 

mórz i oceanów oraz terminu rozkładu 

odpadów znajdowanych na dnie Bałtyku.   

 



„Kaszuby na fali” - „Poznaj, aby zachować” . 
Zajęcia w Oceanarium w Gdyni 

Dla uczniów uczących się języka kaszubskiego 
 



W regionalnym kaszubskim języku, uczestnicy zajęć poznali morską przyrodę, 

która ciągle narażona jest na dewastację. Rybołówstwo poza rolnictwem było  

i jest wiodącym zajęciem ludności kaszubskiej, dlatego ważne jest, aby 

edukować młodsze pokolenia oraz uświadamiać im zagrożenia dla fauny i flory 

bałtyckiej, spowodowane działalnością człowieka. 



Ogłoszenie konkursów: 

 

- klasy 0 – I – praca plastyczna „Nasze morze” technika dowolną, format A4, 

odpowiedzialnymi nauczycielami byli wychowawcy klas 

 

- klasy II – III – wykonanie plakatu „Zwierzęta Bałtyku”, technika dowolną,    

format A3, pod kierunkiem wychowawców 

 

- klasy II – III – konkurs indywidualny na wiersz „Wpływ zanieczyszczeń 

powietrza na jakość wód” – pod kierunkiem wychowawców 

 

- Klasy IV – VI – wykonanie plakatu „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na jakość 

wód”, technika dowolna, format ustalony z nauczycielem plastyki         

 









Międzynarodowy Dzień Wody, Dzień Bałtyku  
 

Uroczysty apel 



Prezentacja 
o Bałtyku ( historia, zwierzęta, drogi wprowadzania zanieczyszczeń , główne 

źródła zanieczyszczeń ).  

Wspólne zaśpiewanie piosenki „Bałtyckie Morze” 

- rozstrzygnięcie konkursów 

 
  



Wystawa prac plastycznych i wierszy 



Rozstrzygnięcie konkursów 











Pokonaj Smoga 
 

Udział w konkursie „Pokonaj Smoga” adresowanego do uczniów klas III–VI.  

Celem konkursu jest sprawdzenie i poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony powietrza, 

odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej.  



Wyróżnienie dla uczennicy z klasy IV B 



Zagadkus   
 

To czwarta edycja międzyszkolnego ekologicznego konkursu 

interdyscyplinarnego, który jest organizowany w naszej szkole.  

Tematem konkursu w tym roku  to „Palący temat – niska emisja”.  

 



W konkursie wzięło udział 10 szkół z terenu Gdyni,  
patronat honorowy objął  

Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki. 









„Jedź z Gdynią”   i             „Do pracy jadę rowerem”     
 

Nasza szkoła przystąpiła do  konkursu, w którym głównym celem  jest  

  

zachęcanie do podróżowania do miejsca pracy/szkoły  rowerem.  

 

Poprzez promowanie roweru, jako środka transportu w codziennych 

podróżach  pokazujemy,  

 

że jest on konkurencyjną i przyjemną alternatywą do przejazdów 

samochodem. 

 

 Przejechane przez nas kilometry przeliczane są na tony dwutlenku węgla, 

  

który byłby wyemitowany do atmosfery przez samochody . 

  

 





 
  
 





Monitoring Stanu czystości 
dzielnicy Działki Leśne 

 
Kwiecień to czas przyjrzenia się 

naszej planecie – Ziemi.  
 
 



monitoring posesji w okolicy 

naszej szkoły 

 

 obserwacja pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów,  



Na podwórku każdej posesji było czysto,  
 
znajdowały się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.  
 
Niestety teren Parku Urszulanek – miejsce „zapomniane”  
 
przez wszystkich ukazał smutny widok  
 
– postanowiliśmy tu jeszcze wrócić i posprzątać teren. 
 



Przeprowadzenie sondażu 

na temat oceny 

mieszkańców dotyczącej 

czystości naszej dzielnicy.  

 

W wyniku sondażu 

stwierdzamy, że czystość 

naszej dzielnicy jest bardzo 

wysoko oceniana ( w skali 

od 1 do 5, uzyskaliśmy 

najwyższą notę. 

 

 

 

 

 



Skala porostowa 

 
Zajęcia dodatkowe  
dla klas V - tych 



Skala porostowa to skala, za pomocą której, 
poprzez obserwacje typów 
plech porostów  można ocenić poziom 
zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki na 
danym terenie. Porosty pełnią  rolę gatunku 
wskaźnikowego (bioindykatora). Nasza szkoła 
położona jest w sąsiedztwie Parku 
Krajobrazowego, a zatem mamy doskonały teren 
do obserwacji występujących tu porostów. W 
bliskiej okolicy szkoły znaleźliśmy jedynie 
porosty skorupiaste, które świadczą o max 
stężeniu SO2 do 150 ug na metr kwadratowy. 
Oddalając się od zabudowań, idąc do lasu 
zaczęliśmy zauważać zmienność występujących 
tu porostów. Udało nam się znaleźć porosty 
listkowate, które świadczą o spadku 
zanieczyszczenia powietrza tlenkiem siarki do 70 
ug na m2. Podczas zajęć dzieci zauważyły 
zależność bliskości zabudowań mieszkalnych ze 
wzrostem stężenia zanieczyszczenia powietrza 
szkodliwym gazem. 





„Drugie życie śmieci  
– Zwierzęta żyjące z nami z odpadów” – konkurs  



Celem konkursu jest nie tylko rozwijanie kreatywności,  
ale również uświadomienie możliwości powtórnego wykorzystania odpadów. 



23 kwietnia, w sobotę, wraz z Radą Dzielnicy Działki Leśne 

i  Parafią Stanisława Kostki, uczciliśmy obchody 
Międzynarodowego Dnia Ziemi.  

uroczyste wyjście ze szkoły 



Spotkanie w Parku Urszulanek z Radą Dzielnicy i jej mieszkańcami 
Przewodniczący Rady dzielnicy Wojciech Jankowski – pierwszy z lewej 



W ramach akcji Dnia Ziemi postanowiliśmy wysprzątać teren parku,  

który jest miejscem bardzo zaniedbanym 

 i szpeci naszą najbliższą okolicę. 

 

Na pierwszym planie ksiądz proboszcz 

 



Po ciężkiej pracy , 

 zorganizowane były zawody dla dzieci,  

dorosłych w kategorii – kobiety i mężczyźni 







Dzień Ziemi 
Przewodniczący Rady Dzielnicy  z uczniami naszej szkoły 



Finałem obchodów Dnia Ziemi była wspólna biesiada przy ognisku. 
Wspólnie upieczone kiełbaski w tak miłym gronie, wspaniale smakowały 

wszystkim.  



Stałe działania szkoły  
 

Całoroczna segregacja odpadów na terenie placówki  ( plastik , papier ) 

 

dzielnicowa zbiórka makulatury 

 

zbiórka baterii 

 



Materiały źródłowe 

 

- materiały Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki 

- obserwacje uczniów 

- eksperymenty 

- ankiety 
 


