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1. Eko wywiadówka  

•16 marca 2016 r. odbyła się  Eko wywiadówka dla rodziców  
uczniów klasy IV A. Podczas spotkania rodzice zapoznali się z 
tematyką projektu realizowanego w szkole.  

Poza tym omówione były zagadnienia dotyczące zagrożeń 
wynikających ze spalania odpadów w domowych piecach  i 
bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych.  



 

 
Temat Powietrze w lesie 

Cel Badanie stanu powietrza w pobliskim lesie z 

wykorzystaniem skali porostowej.  

Zajęcia terenowe poprzedzone były zajęciami 

teoretycznymi w sali. Uczniowie sprawdzali jakie prosty i 

na których drzewach rosną. Zadaniem zajęć było : 

•Wyznaczenie punktów pomiarowych, co 20 m; pierwszy 

punkt pomiarowy znajduje się na skraju lasu. 

•Zebranie w każdym punkcie pomiarowym 

następujących danych: 

- nazwa gatunkowa drzewa 

- liczba nadrzewnych porostów 

- typ porostu ( stawiając X w określonej rubryce) 

- określenie rodzaju terenu 
 

 

Wyniki obserwacji: 

 

2. Zajęcia terenowe. 



Wszyscy uczniowie doszli do wniosku, 

że im głębiej i wyżej wchodzi się do 

lasu, tym można zaobserwować więcej 

porostów a więc jest tam czystsze 

powietrze. 



3. Akcja ulotkowa i plakatowa 

na terenie placówki oświatowej 

przy wykorzystaniu materiałów 

przekazanych przez Związek  

Podczas  trwania projektu odbyły się akcje: ulotkowa i plakatowa. 

Plakaty dotyczące  szkodliwości spalania odpadów w piecach 

domowych zostały rozwieszone na korytarzach szkoły.  

Materiały szkoleniowe i broszurki informacyjne  zostały  rozdane 

rodzicom. 

  



Największą 

popularnością 

cieszyły się 

komiksy 

 i kolorowanki. 



W szkole odbyły się  Szkolny 

turniej wiedzy, który stanowił 

równocześnie eliminacje  do 

konkursu " Pokonaj Smoga " 

Udział wzięło 29 uczniów z klas IV-

VI. Konkurs był organizowany w 

ramach projektu „ Czyste 

powietrze Pomorza”.                        

Organizatorem konkursu był 

Urząd Miasta Gdyni oraz EDF 

Polska S.A.  



7. Konkurs plastyczny 

• Konkurs plastyczny 

przeprowadzony w 

klasach I III 

gimnazjum w 

ramach zajęć 

artystycznych. 

• Wyróżnione prace 





8. Gazetka  szkolna  

na tablicy ogłoszeń. 

W trakcie trwania 

projektu 

przygotowywane były 

gazetki ścienne.  





Inne zadania 

zrealizowane przez 

placówkę 

oświatową w 

trakcie trwania 

projektu. 



 Zajęcia techniczne  

Nowe życie odpadów ozdoby 

wielkanocne. 

Na lekcjach techniki  

w ramach zajęć z 

papieroplastyki 

uczniowie 

wykonywali prace z 

wykorzystaniem 

różnorodnych 

odpadów.  





 Realizacja zagadnień 

ekologicznych w pracy świetlicy 

szkolnej. 

Świetlica szkolna również  realizuje 

zagadnienia z zakresu ekologii. Tygodniowe 

hasło w marcu brzmiało  „Ekologia na co 

dzień”  oraz w kwietniu „Ziemię mamy tylko 

jedną”. 

Dzieci wysłuchały artykułów i opowiadań 

związanych z ekologią. Podczas zajęć 

wykorzystywano materiały szkoleniowe 

oferowane przez Komunalny Związek Gmin 

Dolina Redy i Chylonki. 







Wykonanie przez uczniów prac 

inspirowanych tematyką projektu  

Lider Lokalnej Ekologii 

Udział w konkursie 

prac badawczych  

„ Młody Naukowiec”   

przygotowano pracę  

” Gdynia walczy z 

dzikimi wysypiskami 

śmieci” 

 



       NA POCZĄTKU OBSERWACJI        TO SAMO MIEJSCE PO  
UPRZĄTNIĘCIU 



Udział uczniów w eliminacjach 

szkolnych do  wojewódzkiego konkursu 

" Zdrowie ważna sprawa i życia 

podstawa"  

Udział uczniów w warsztatach 

rowerowych w ramach programu 

Rowerowy maj 

Zbiórka makulatury 

Zbiórka baterii 

Zbiórka nakrętek 



Uczestnictwo w projekcie 

Szkoła/przedszkole dla 

środowiska 

W trakcie trwania projektu 

korzystano z materiałów 

źródłowych Komunalnego 

Związku Gmin Doliny Redy i 

Chylonki 



ZREALIZOWANE CELE 
PROJEKTU: 

 uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu człowieka 

na stan środowiska naturalnego,  

 kształtowanie właściwych postaw prośrodowiskowych 

względem oszczędzania energii 

przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia 

odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska  

przyrodniczego, 

uświadamianie szkodliwości i niebezpieczeństwa 

spalania odpadów w domowych piecach 

 

 


