
Działania realizowane w ramach   
 

Projektu  ekologicznego „Ochrona środowiska” 
 

w roku szkolnym 2013/2014 
 
 
 

● Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Olimpus”  
 
Konkurs odbył się w styczniu 2014 roku. Wzięło w nim udział 10 uczniów z 
klas IV-VI.  

Najlepsze miejsca zdobyły: 
III miejsce – Emilia Powałka ucz. kl. VI 
IX miejsce – Patrycja Felczerek ucz. kl. VI 

 
 

● Szkolny konkurs plastyczny „Zima, ja i zwierzęta” 
 
Konkurs odbył się w lutym 2014 roku. Wzięło w nim udział 31 uczniów z klas I – VI.  
Konkurs był poprzedzony pogadankami na temat problemów zwierząt w okresie zimy. 
 

Wyniki konkursu: 
- w kl. I – III 
I miejsce – Iga Rakowska 
II miejsce – Wiktoria Krajewska 
III miejsce – Natalia Rychlik 
- w kl. IV – VI  
I miejsce – Weronika Iwankiewicz 
II miejsce – Julia Mazurkiewicz 
III miejsce – Maria Jaworska 
 

Konkurs miał na celu: 
- zwrócić uwagę dzieci na problem zwierząt w okresie zimy 
- zainteresować przyrodą, jego pięknem i różnorodnością 
- zwrócić uwagę na zależność zwierząt od działalności człowieka 
- kształtować umiejętność przedstawiania treści przyrodniczych w twórczy sposób 
- zachęcić do podejmowania działań na rzecz pomocy zwierzętom 
 

Wszystkie prace uczniów zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej. 

 
 



● Gazetka o ochronie przyrody  
 
Gazetka została wykonana w języku polskim i języku angielskim. 
Została zamieszczona na korytarzu szkolnym w kwietniu 2014 roku. 

Osobami  odpowiedzialnymi za wykonanie gazetki były: 
- p. Anna Staniucha - w języku polskim 
- p. Anna Muszyńska - w języku angielskim  

 
 

● Uroczystość z okazji Dnia Ziemi  28.04.2014 r. 
 
1. Pogadanka leśniczego Nadleśnictwa Letniska nt. Lasu i jego ochronie. 
Podkreślenie roli lasu w życiu człowieka. 
 

2. Część artystyczna z okazji Dnia Ziemi w wykonaniu uczniów kl. IV i kl. VI. 
 

3. Czytanie „złotych myśli” na temat Ziemi przez uczniów klasy II. 
 

4. Konkurs piosenki ekologicznej. 
 

5. Zajęcia nt. „Śmieci mniej Ziemi lżej” prowadzone przez panią z Sieradzkich 
Parków Krajobrazowych. Wyjaśnianie pojęć związanych z tematyką Odpady. 
Zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania degradacji środowiska. Oglądanie 
filmu na ww. temat. 
 

6. Ogłoszenie wyników konkursów: plastycznego „Nasze zdrowie – to czysta 
przyroda” i piosenki ekologicznej. 
Wręczenie nagród. 
 

Wyniki konkursów: 
 
● w konkursie plastycznym „Nasze zdrowie – to czysta przyroda”   
 
nagrodę otrzymali: 

- w klasach młodszych uczniowie klasy III 
- w klasach starszych uczniowie klasy VI 

 
● w konkursie piosenki ekologicznej  
 
nagrodę otrzymali: 
 

- w klasach młodszych uczniowie z klasy III: D. Góra, I. Jaźwińska, I. 
Rakowska, W. Wolniewicz  za wykonanie piosenki pt. „Dbajmy o parki” 
 

- w klasach starszych uczniowie z klasy IV: M. Cieślak, W. Wawrzyniak, J. 
Górecka, M. Jaworska za wykonanie piosenki „Kula, kula, kuleczka” 
 



 
 

● Szkolny konkurs przyrodniczy „Ochrona Przyrody” 
 
03.06.2014 odbył się Szkolny konkurs przyrodniczy „Ochrona Przyrody”. 
 

Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas II – III oraz 6 uczniów z klas IV – 
VI. 
 

Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe dostosowane do grup wiekowych. 
 

Celem konkursu było: 
- rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodą, jego pięknem i 
różnorodnością 
- popularyzacja wiedzy przyrodniczej 
- pogłębienie wiedzy nt. ekologii i ochrony środowiska 
- wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiadomości 
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i rywalizacji podczas konkursu 
 

Wyniki konkursu: 
  

- w kategorii klas młodszych 
I miejsce – Kacper Nowakowski (kl. II) 
II miejsce – Karol Świniarski (kl. III) 
II miejsce – Iga Jaźwińska (kl. III) 
Wyróżnienie: Iga Rakowska (kl. III) 

 

- w kategorii klas starszych 
I miejsce – Patrycja Felczerek (kl. VI) 
 
 

● Akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Środowiska 
 
Akademia odbyła się 4 czerwca 2014 roku.  
Na akademii byli obecni wszyscy uczniowie z klas 0 – VI i grupa przedszkolna. 
Część artystyczna i dekoracja sali została przygotowana pod kierunkiem p. 
Anny Staniuchy i  p. Bogumiły Nowakowskiej.  
 

Celem akademii było: 
- zapoznanie z historią ochrony przyrody  
- pogłębienie wiedzy na temat stanu środowiska 
- ukazanie problemów ekologicznych 
- zwrócenie uwagi na zależność środowiska od działalności człowieka 
- wskazanie właściwych zachowań  
- rozwijanie uzdolnień artystycznych 



 
 

● Poszerzamy wiedzę o roślinach chronionych w Polsce 
 
Informacje o roślinach chronionych była przekazywane uczniom na różnych 
zajęciach.  
Prezentacja multimedialna o roślinach chronionych odbyła się w czerwcu.  
Również w czerwcu został wyświetlony uczniom film o ochronie przyrody w 
Załęczańskim Parku Krajobrazowym. 
 

Chętni uczniowie wykonali projekt znaczka z rośliną chronioną w tle. 
Wykonane przez uczniów prace plastyczne zostały zamieszczone na gazetce 
ściennej. 
 
 

● Dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników Projektu 
ekologicznego 
 
Uczniowie, którzy uzyskiwali najwyższe wyniki w konkursach zostali 
nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 
 
 

● Wycieczka po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza  
 

Warty i Widawki 
 
 
16.06.2014 odbyła się wycieczka po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki, 
pod kierunkiem przewodnika z Sieradzkich Parków Krajobrazowych. 
 
W wycieczce uczestniczyło 35 uczniów z klas II – VI. 
 
Celem wycieczki było:  
- rozwijanie zainteresowań przyrodą, jego pięknem i różnorodnością 
- pogłębienie wiedzy nt. środowiska własnego regionu 
-poznanie wartości przyrodniczych i kulturowych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza 
Warty i Widawki 
- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się na wycieczce 
 
 
 
 
 
 

Koordynatorzy projektu: Anna Staniucha, Bogumiła Nowakowska 


