
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP ZADANIE SZCZEGÓŁY ZADANIA 

NAUCZYCIEL 

ODPOWIEDZIALNY 

 

 

 

 
1.  Warsztaty „Ekologia 

w naszym domu” 

1.Przeprowadzenie zajęć na temat podstawowych pojęć z zakresu 

ochrony środowiska i zachowań proekologicznych oraz prostych 

doświadczeń. 

2. Ankieta dla dzieci i rodziców przygotowane w ramach zajęć: 

postępowanie z odpadami i ogrzewanie domów. 

3.Przygotowanie publikacji ‘ Zielony list” z instrukcjami dotyczącymi 

postępowania ekologicznego ze źródłami energii, spalaniem i 

segregacją. 

4. Zredagowanie i przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i dorosłych. 

5.  Przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami: „Czy list pomógł panu 

/pani w zrozumieniu problemu dotyczącego ograniczenia 

zanieczyszczenia powietrza, czy wzrosła świadomość, że każdy z nas 

ma wpływ na poprawę stanu środowiska”. 

6. Opracowanie wyników ankiety i upublicznienie w postaci 

prezentacji multimedialnej na stronach internetowych gminy oraz 

szkół. 

 

 

Renata Księżarczyk 

Dorota Pietrzyk 

Renata Banaś 

Anna Filipecka – Legut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Ekologiczne kino – 

prezentacja filmów 

ekologicznych. 

1. Quiz dla gimnazjalistów po obejrzeniu filmów. 

2. Publikacja wywiadów z rodzicami po projekcji filmów 

3. Publikacja wyników quizu oraz wybranych fragmentów 

wywiadu z rodzicami na stornach internetowych gminy. 

4.  

Anna Grochal 

Urszula Kowalska 

3.  Warsztaty „Meteo” 

– zbieranie inf. o 

stania środowiska. 

1.  Zbieranie informacji o stanie środowiska (powietrze, 

stężenie dwutlenku węgla i siarki oraz metali ciężkich). 

2. Test z zakresu sozologii i ekologii. 

3. Prezentacja wyników pomiarów na terenie szkoły. 

4. Publikacja wyników na stronach internetowych gminy 

oraz szkół. 

 

Dorota Pietrzyk 

Renata Księżarczyk 

Renata Banaś 

Anna FIlipecka - Legut 

4.  Wycieczka do 

Przedsiębiorstw 

Metali 

Nieżelaznych 

Bobrek 

1.  Sprawozdanie i zdjęcia z wizyty w zakładzie. 

2. Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń atmosfery w 

okolicach zakładu z wykorzystaniem przyrządów 

pomiarowych zakupionych w ramach projektu (przenośny 

analizator zanieczyszczeń powietrza). 

Urszula Kowalska  

Marek Idzik 

5.  Rowerowy rajd 

ekologiczny - 

gminny 

1.  Obserwacja naturalnych wskaźników zanieczyszczenia 

środowiska (rodzaje porostów, wygląd drzew szpilkowych…) 

2. Quizy z rozpoznawania gatunków drzew, nagrody w 

quizach (część gimnazjalna i SP) 

3. Prelekcje leśniczych na temat stanu zasobów leśnych i 

ochrony powietrza w ekosystemach leśnych. 

4. Zdjęcia i film z imprezy. 

 

 

Anna Grochal 

Elżbieta Żołna – Smołkiewicz 

Renata Księżarczyk  

Aldona Krawczyk 

Izabela Tołwińska 

Anna Remsak 

Joanna Czarnota 

Aneta Gumułka 

Anna Filipecka – Legut 

Renata Banaś 

 

 

6.  Instalacja 

ekologiczna – 

gminny konkurs 

artystyczny 

1.  Gminny konkurs na dowolną instalację artystyczną z 

materiałów naturalnych i do recyklingu. 

- ocena instalacji; 

- zdjęcia; 

- nagrody rzeczowe; 

- dyplomy.  

 

Celina Rudyk 

Ewa Gajda 



 

 

 

 

 

 

7.  Edukacja ekolog. w 

klasach młodszych 

szkół 

podstawowych. 

1.  Warsztaty „Odpady i zanieczyszczenia z domu. 

Rozpoznawanie oznaczeń ekologicznych. „ 

2. Gminny konkurs plastyczny „Dobre rady na odpady”. 

3. Mapka ekologiczna „Nielegalne wysypiska śmieci i 

punkty zbiórek surowców wtórnych” 

- prace konkursowe; 

- sporządzenie mapy „dzikich wysypisk”; 

- nagrody rzeczowe, dyplomy, zdjęcia.  
 

 

Joanna Czarnota 

Izabela Tołwińska 

 

 

 

Urszula Kowalska 

8.  Cykl konkursów 

ekologicznych dla 

dzieci 

przedszkolnych. 

1.  „ Mamo, tato chcę oddychać czystym powietrzem” – 

warsztaty dla dzieci młodszych. 

2. „Czysty świat wokół nas” – konkurs plastyczny dla 

dzieci przedszkolnych. 

3. Organizacja wystawy pokonkursowej w galerii 

EPICENTRUM w Chełmku 

- dyplomy dla laureatów; 

- publikacja na stronach internetowych szkół.  

 

 

Wioletta Łopuszyńska 

Dorota Szklarczyk 

Pędziałek – Krysta Eliza  

Karolina Zamarlik   

 

9.  Turniej 

ekologiczny i 

pokaz mody ekol.  

1.  Gminny Turniej Ekologiczny „Zdrowa płuca”  

- test obrazkowy 

- test wiedzy ekologicznej 

- udział w sprawnościowym torze przeszkód 

- wywiad przeprowadzony z uczestnikami    pokazu 

- ankiety  

 

Joanna Czarnota 

Urszula Kowalska 

Celina Rudyk 

10.  Zarządzanie 

projektem 

1.  Koordynator szkolny 

forma zatrudnienia – umowa zlecenie 

Anna Grochal 

   RAZEM 


