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Grupa projektowa uczniowie kl.2 przy współpracy z przedstawicielami klas



Akcje ekologiczne
• akcja „Wymianka” polegająca na wymianie używanych zabawek. Zyskały one drugie życie, dały zadowolenie dzieciom, nauczyły ponownego wykorzystania produktu 

(listopad 2021)

• akcja „Eko-kanapka i bio-koktajl czyli drugie śniadanie w szkole” promocja zdrowej eko-żywności bez pestycydów, popularyzowanie zdrowego żywienia z 

użyciem nie przetworzonych produktów (październik 2021)

• Eko-warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich Lawendowe Nuty- świąteczne ozdoby miały na celu

nauczyć uczniów ponownego wykorzystywania materiałów używanych w domu. 

• akcja Reba zbiórka baterii, akcja Zielony Liść zbiórka puszek, Akcja Zakrętkowa- zbiórka zakrętek

• zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska w Borku (październik 2021)

• Sprzątanie świata” ,,Myślę, więc nie śmiecę”-wrzesień 2021,  „Posprzątajmy Małopolskę kwiecień 2022



Impreza szkolna o tematyce ekologicznej 
• Dyskoteka szkolna z eko-wstępem w celu wejścia na imprezę szkolną uczniowie otrzymywali bilet wstępu po oddaniu określonej ilości puszek, baterii lub 

zakrętek. Poprzedzono ten dzień szkolną akcją informacyjną, rozwieszono stosowne plakaty z hasłami dotyczącymi ochrony środowiska przyrodniczego.

• Dzień Matki Ziemi aktywności uczniów kl.1-8 w szkole to: akcja „ Posprzątajmy Małopolskę na wiosnę”, Turniej wiedzy ekologicznej kl.1-3



Szkolny konkurs z zakresu ekologii

„Nasza szkoła nie dymi”

Konkurs dla kl.4-8 na krótki SPOT FILMOWY zachęcający do wymiany  

starych pieców  w trosce o czyste powietrze i zdrowie nas wszystkich. Na 

drodze eliminacji szkolnych wyłoniono jeden film który przeszedł do etapu 

gminnego. Autorkami zwycięskiego filmu zostały uczennice kl.7 (maj 2022)
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Gazetki na holu szkoły
Dbamy o to, aby gazetki, projekty i dekoracje przyrodnicze były proste w przekazie, prowokowały do przemyśleń i 

zmiany nawyków. Problematyka nawiązuje do tematów omawianych na lekcjach. Gazetki wykonywane są przez 

uczniów !



Wycieczki przyrodnicze:
* Eko-przygoda z Włóczykijem 

na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego 

Parku Krajobrazowego (wrzesień 2021)

* do ogrodu botanicznego w Krakowie (listopad 2021)

* gospodarstwa Pasiecznego „Bartnik sądecki” (grudzień 2021)

Uczniowie uczestniczyli w prezentacji multimedialnej na temat fauny i flory Ciężkowicko – Rożnowskiego 

Parku Krajobrazowego. Następnie odbyli zajęcia warsztatowe i wykonali budki lęgowe. Po czym udali się na leśne ścieżki przyrodnicze o różnej 

problematyce. Uczniowie mieli również możliwość wsadzenia pamiątkowego drzewa. Na kolejnych wyjazdach uczniowie zdobyli wiedzę na temat 

hodowli roślin i ich wymagań klimatycznych oraz poznali tajemnicze życie pracowitych pszczół.



Zajęcia/warsztaty
na temat z zakresu ochrony środowiska

SZKOLNE KOŁO EKOLOGICZNE kl.2  (wybrane aktywności) : LAS W SŁOIKU, EKO-TORBY, EKO-CHOINKI, EKO-

MEMORY, EKO-ZESTAWY KREATYWNE działania te zwiększyły aktywność uczniów i  znacząco rozszerzyły 

świadomość ekologiczną 



ULICA EKOLOGICZNA
WYSTAWA PRAC UCZNIÓW

CELE: uwrażliwienie uczniów na znajomość znaczków umieszczanych na produktach , 

przypomnienie zasad ekologa umieszczonych na przejściu wzdłuż korytarza, 

zwracanie uwagi na właściwe plany zagospodarowania najbliższego otoczenia 

projekty eko-domów z podwórkiem , 

zachęcanie do ponownego wykorzystania makulatury –kreatywne eko-zestawy 



Komiks
zmiany nawyków dla dobra przyrody

Uczniowie kl.5 rysowali czarno-białe komisy z opisem dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wielkoformatowe malowanki 

zostały rozdane dzieciom zachęcając jednocześnie do zapoznania się i jak najpiękniejszego pokolorowania.  Zwycięscy zostali 

nagrodzeni i uhonorowani dyplomami młodego ekologa.



Obserwacja przyrodnicza
roślin i zwierząt

ZIELONA ŚCIÓŁKA w szkolnym sadzie śliwkowym. Uczniowie poznali wpływ kwitnienia roślin na zapylanie kwiatów. 

Zadbali o wzbogacenie ściółki w rośliny kwiatowe. HODOWLA PATYCZAKA uczniowie opiekowali się owadem, znają jego 

wymagania środowiskowe, systematycznie dostarczali pokarm. Obie czynności zwiększyły wrażliwość na najbliższe 

otoczenie.



E-book

Zwiększenie wiedzy z zakresu „niebezpieczeństw i zagrożeń przyrody w XXI wieku”

• NIEBEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA DLA PRZYRODY W XXI WIEKU   

Autorka e-booka K. Hejmo

• Zagrożone Oceany

• Niszczenie lasów

• Skażona Atmosfera (załącznik nr.1)

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


