SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
„Z EKOLOGIĄ PRZEZ ŻYCIE”
REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZECHCIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015

Projekt ekologiczny „Z ekologią przez życie” przeprowadzony był dla dzieci z przedszkola i uczniów
szkoły podstawowej. Założenia programowe realizowane były od września 2014 r. do czerwca 2015 r.
Przedszkolaki w ramach projektu "Z ekologią przez życie" :
-obserwowały drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu szkoły (badały je za pomocą dotyku,
wzroku, węchu, mierzyły grubość drzew, porównywały fakturę kory itp. ) w różnych porach roku,
-wykonywały różnymi technikami prace plastyczne, których tematem było drzewo w różnych porach
roku,
-wzięły udział w zajęciach ekologicznych pt: "W lesie powinno być zielono",
-wykonały makietę - "Zimowy las",
-chętne dzieci wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym - "Drzewo drzewu nierówne",
-wzięły udział w obchodach "Święta Drzewa" połączonego z wizytą leśnika,
-wzięły udział w quizie grupowym "Co wiemy o drzewach?",
-zasadziły drzewka przy przedszkolnym placu zabaw i opiekowały sie nim,
-brały udział w różnych zabawach plastycznych, dydaktycznych , dramowych, ruchowych, których
tematem były drzewa,
-poznały utwory literackie, w których "występowały" drzewa,
- w ramach projektu spotkały sie również ze strażakiem.
Dzięki wszystkim tym działaniom dzieci poznały rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt. Nabyły
umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Poznały wybrane gatunki drzew
występujących w okolicy. Zbliżyły się do świata przyrody poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego
piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i
umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

Działania realizowane w klasach I-III w ramach Projektu ekologicznego:
1.Udział w akcji: „Sprzątanie świata” i „Dokarmianie ptaków w czasie zimy”
2.Systematyczna zbiórka
-plastikowych nakrętek
-zużytych baterii
-makulatury w ramach konkursu „Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę”
3.Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Plastycznego „Segregujesz? Zyskujesz!” i „Karmniki dla
ptaków”’
4.Quiz wiedzy ekologicznej przeprowadzony z okazji Dnia Ziemi i Ochrony Środowiska
-udział uczniów w programie artystycznym z okazji Dnia Ziemi i Ochrony Środowiska
5.Udział uczniów w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Barwy jesieni”.
6.Przygotowanie plakatów na temat „Las i jego mieszkańcy”.
7.Udział uczniów w spotkaniu z:
- leśniczym Nadleśnictwa Kolumna p. Markiem Łukaszewskim nt. „Las domem roślin i zwierząt”,
„Dbamy zimą o zwierzęta leśne”
-prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechcie p. Janem Krawczykiem nt. „Jak zapobiegać
pożarom?”, „Dlaczego nie wypalamy traw?”
-pracownikami Sieradzkich Parków Krajobrazowych nt. „Życie roślin i zwierząt w Rezerwacie
„Korzeń””
8.Wycieczka do:
-Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sieradzu
-Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki – Rezerwat „Korzeń”
-Palmiarni w Łodzi
-ZOO Afrykarium we Wrocławiu
-lasu, na pole, na łąkę
Realizując program i organizując wycieczki ekologiczne wykorzystaliśmy najbliższe środowisko jako
miejsce i środek edukacji ekologicznej, a tym samym obserwację i doświadczenie jako metody
uczenia się, poznawania i przeżywania jej bogactwa i piękna. Uważamy, że kształtowanie nawet
najmniejszych nawyków, takich jak segregowanie odpadów i wrzucanie ich do odpowiednich

pojemników, unikanie plastikowych opakowań, ukazywanie wartości i piękna będzie miało wpływ na
otaczającą nas przyrodę. Wszystkie prowadzone przez nas działania w ramach edukacji ekologicznej
miały na celu pogłębianie świadomości ekologicznej tych młodych ludzi, a przez nich wpływanie na
poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i gotowości uczestniczenia
w działaniach ochrony środowiska przez ich rodziców, rodzeństwo i kolegów.

Działania realizowane w klasach IV-VI w ramach Projektu ekologicznego:
1. Konkursy
- przyrodnicze
Najlepsi uczestnicy konkursów: kl. IV - W. Szaflik, D. Góra, I. Floriańczyk;
Kl. V - W. Wawrzyniak, J. Witkowska, M. Rakowska, K. Kaczmarek;
Kl. VI - P. Góra, D. Góra.
- plastyczne
Ziemia - nasza planeta, Ochrona przyrody
Wszystkie prace plastyczne były bardzo ładne, starannie wykonane i w ciekawy sposób ujmowały
tematykę. Dlatego też nie wyłoniono zwycięzców.
Prace plastyczne były prezentowane podczas obchodów Dni Ziemi i Dni Ochrony Przyrody.
Z tych prac utworzono później tematyczne albumy.
2. Wycieczki
- po najbliższej okolicy na lekcjach przyrody i na kole przyrodniczym
Głównym celem było zwrócenie uwagi na piękno przyrody najbliższej okolicy.
- do SPO w Sieradzu - zwiedzanie SPO, prelekcje nt. zasad segregacji odpadów i sposobów
unieszkodliwiania odpadów komunalnych (23.10.2014)
- rowerowa po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki z przewodnikiem z Sieradzkich
Parków Krajobrazowych
Głównym celem tej wycieczki było poznanie przyrody własnego regionu i sposobów jej ochrony
(22.05.2015). Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klasy V.
- do Rezerwatu „Korzeń” z przewodnikiem z Sieradzkich Parków Krajobrazowych
Głównym celem wycieczki było poznanie roślin i zwierząt występujących w Rezerwacie oraz
uświadomienie konieczności ochrony jej zasobów.
Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klasy IV i VI (02.06.2015)

3. Prezentacja programu artystycznego poświęconego tematyce ekologicznej
- Akademia z okazji Dnia Ziemi
- Akademia z okazji Ochrony Przyrody
4. Gazetki ekologiczne i zajęcia edukacyjne nt. znaczenia przyrody i konieczności jej ochrony.

Podsumowanie projektu ekologicznego „Z ekologią przez życie”:
- prace uczestników projektu były eksponowane na sali gimnastycznej podczas realizacji
zaplanowanych uroczystości Dzień Ziemi i Ochrony Przyrody, a także na gazetce na korytarzu
szkolnym. Założone w Projekcie cele zostały zrealizowane.
Dokonano ewaluacji projektu na podstawie obserwacji postaw i umiejętności uczniów, na podstawie
rozmów z uczniami oraz na podstawie podejmowanych przez uczniów działań na rzecz ochrony
środowiska.
Opracowały: I. Pawlińska
B. Nowakowska
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