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ZADANIE 1 
Wyjście do oczyszczalni ścieków w Szemudzie klas VI.  
W trakcie zwiedzania oczyszczalni uczniowie zapoznali się z 
poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków . Zostali uczuleni na 
to, że toaleta to nie kosz na śmieci i wrzucanie patyczków do uszu, 
płatków kosmetycznych i innych odpadów higienicznych może 
narazić zakład na ogromne koszty!   
 



ZADANIE 2 

Apel z okazji Dnia 
Ziemi dla klas IV-
VI, a w nim: 
Przedstawienie pt” . „Nie 
będzie nowego telewizora…. 
bo spalałem śmieci” 

Przedstawienie pt. ”Żyjmy w 
zgodzie z przyrodą” 

Pokaz prawidłowego 
segregowania odpadów 
 



Przedstawienie pt. „Nie będzie nowego telewizora…. bo spalałem śmieci” 
Scenariusz i reżyseria – opiekun i członkowie koła ekologicznego (kliknąć 2 razy) 
 



Przedstawienie pt. ”Żyjmy w zgodzie z przyrodą”, poruszające 
problematykę zanieczyszczana wód, powierza i gleb. 
 



Pokaz prawidłowego segregowania odpadów pozwolił  utrwalić  
uczniom umiejętność, której w szkole od wielu lat uczymy. 



ZADANIE 3 

Akcja ulotkowa-uczniowie otrzymali ulotki 
zachęcające do picia wody z kranu 



ZADANIE 4 
 Turniej wiedzy ekologiczno-matematycznej pt. „EKOMAT” , w 
którym zagadnienia dotyczące wód zostały połączone z zadaniami 
matematycznymi o tej samej tematyce. W ramach konkursu uczestnicy: 
 -konstruowali model obiegu wody 
-wykonywali doświadczenia dotyczące rozpuszczalności substancji w 
wodzie 
-odpowiadali na pytania 
-dokonywali obliczeń matematycznych 
  Aktywna formuła turnieju bardzo przypadła uczniom do gustu, 
a połączenie go z matematyką było nowością i doskonaliło 
umiejętności np. obliczeń związanych z oszczędnością wody, tak 
przydatnych w życiu codziennym.  

 



Turniej został przeprowadzony dwuetapowo. 
Do 1 ETAPU   przystąpili wszyscy chętni uczniowie klas IV-VI. Łącznie  wzięło udział 47 uczniów. Ten 
etap pozwolił wyłonić po 3 najlepsze osoby z każdej klasy do 2 ETAPU. 
 



Eksperymenty… 



Zmagania matematyczne… 



Wykonane modele obiegu wody 



Zwycięzcy turnieju… 



 Przedmiotem konkursu było 
przygotowanie ulotki 
dowolną techniką 
komputerową promującej 
oszczędzanie wody. 

 Praca musiała być wykonana 
samodzielnie.  

 Autorem pracy był jeden 
uczeń. Ulotka nie mogła być 
plagiatem pracy dostępnej 
w sieci Internet i nie mogła 
naruszać zasad praw 
autorskich. 

 

 
 
 

ZADANIE 5 

Szkolny  konkurs plastyczny na ulotkę promującą 
oszczędzanie wody „Nie marnuj mnie” dla klas VI 
 
 



Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i nagrody 
rzeczowe w postaci 
pendrive,  zaś 
pozostali uczestnicy 
broszury pt.”Woda”.  

Uczestnicy i zwycięzcy konkursu 



ZADANIE 6 

Przygotowanie gazetki szkolnej na holu 



ZADANIE 7 

Zorganizowanie warsztatów pt. ”Wszystko o wodzie” 

Każda klasa IV-VI obejrzała prezentację „Jakość 
naszych wód”, a następnie w grupach zagrała w 
grę planszową „Mały hydrolog”, 

Akcja „Wybieraj wodę! Woda contra coca cola” 

Uczniowie wzięli udział w prezentacji i 
degustacji wód pt.”Poznajemy  wody… źródlane, 
mineralne, lecznicze”, 

Pokaz „Skąd się bierze woda w kranie” i 
przeprowadzony wywiad. 

Film „Czy możemy pić wodę z kranu ?- fakty i 
mity o wodzie z kranu. 



Gra planszowa i prezentacja „Mały hydrolog” 



Akcja „Wybieraj wodę! Woda contra coca cola” 

  W tym celu  uczniowie 
mieli możliwość spróbować jak 
smakuje herbata posłodzona  
10 łyżeczkami cukru, czyli tyle 
ile znajduje się go w 1 puszce 
coca coli.  Eksperyment 
wywołał duże wrażenie na 
uczniach i z pewnością wyszli 
przekonani o słuszności picia 
wody.   

 Po takim  tym  doświadczeniu  
dzieci  były zainteresowane i  
chętnie degustowały  różne 
rodzaje wód . 

   

 

   

 10 kostek w 1 puszce!!! 

 

Zorganizowaliśmy akcję, zachęcająca do świadomego wyboru wody, 
poprzez zwrócenie uwagi na zawartość dużej ilości cukru w coca coli. 



A oto nasze hostessy , które 
serwowały  wodę i 
„eksperymentalną herbatę” 



Pokaz „Skąd się bierze woda w kranie?” 
Uczniowie  przedstawili, 
modelując- drogę jaką woda 
pokonuje ze studni głębinowej 
do naszych domów. 



Uczennice zrobiły wywiad z różnymi  osobami zadając im pytanie: 
„Skąd się bierze woda w kranie?” Wśród pytanych był m.in. wójt 
gminy Szemud R. Kalkowski… 



 
 
 

Film, który  w ramach 
warsztatów obejrzeli 
uczniowie 
 „Czy możemy pić wodę w 
kranie?- fakty i mity o wodzie 



•Broszura  „Woda – ważna jest każda kropla„ PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
2016 

•Pakiet edukacyjny „Woda”  Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Krakowie  2000 

•Broszura ”Czym palisz w  swoim ognisku domowym?” KZG 

• strona www.mlodyhydrolog.pl  
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