
 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny- „Z ekologią na TY” 

Od września 2021r. nasza szkoła przystąpiła do  Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ph. 

„Z ekologią na Ty”. Projekt realizują w naszej świetlicy pani Beata Grodowska oraz pani 

Bożena Waszczyk. W ramach tego przedsięwzięcia realizujemy kolejne zaproponowane 

zadania, których celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i 

ochrony przyrody.   

MODUŁ II - Przyroda wokół nas 

Album- parki narodowe w naszej najbliższej okolicy. 

W ramach realizacji drugiego modułu  ogólnopolskiego projektu ph.„Z ekologią na ty” 

wybraliśmy z niego pkt. 9 , czyli zadanie , które dotyczy wykonania albumu o najbliższym 

parku narodowym. W naszym w województwie lubuskim takimi najbliższymi parkami 

narodowymi są : Park Narodowy „Ujście Warty” oraz  Wielkopolski Park Narodowy . Oba 

były dla nas równie interesujące przyrodniczo. Ciężko było się zdecydować, który z nich 

wybrać do dokładniejszego poznania i opisu. Toteż postanowiliśmy oba parki narodowe 

dokładnie poznać i zaprezentować je w jednym albumie. Do poszukiwania informacji o nich 



włączyło się wielu uczniów świetlicy oraz uczniowie z klas starszych, którzy oczekiwali w 

niej na swoje lekcje. W ten sposób zebraliśmy wszystkie potrzebne nam materiały o tych  

parkach. Po ich uporządkowaniu, zredagowaniu tekstów , wydrukowaliśmy je. Album został 

uzupełniony zdjęciami chronionej przyrody ożywionej i nieożywionej, a także rysunkami 

dzieci. To twórcze działanie sprawiło wiele przyjemności dzieciom. 

 

„Las w słoiku”  

Dzieci z naszej świetlicy pod opieką p. Beaty wzięły udział w warsztatach przyrodniczych 

dzielnie pracowały i zrealizowały kolejne zadanie z modułu II  skomponowały piękny las w 

szkle. Wykorzystały do tego różne materiały oraz leśne skarby  znalezione na dworze m.in. 

patyki, kora drzewa, liście, gałązki drzew iglastych, mech  z dębu listeczki, orzeszki włoskie –

przysmak wiewióreczki, trochę kasztanów, żołędzi, jarzębinki, szyszek worek cały. Głównym 

celem warsztatów było stworzenie dekoracji, ale także uświadomienie dzieciom jak ogromny 



wpływ ma przyroda na człowieka i jego zdrowie. Powstały piękne dzieła sztuki  las zawarty 

w słoiku. Dzieci uczyły się również, że o przyrodę trzeba dbać, by jej przyjacielem zostać!!!!  

 

 

 



„Sadzenie drzew”  

W ramach realizacji programu ph. „Z ekologią na ty” na terenie SP 1 w Zielonej Górze 

posadzono drzewa. Były to: świerk, sosna, jodła, cis i jałowiec.  Dzieci ze szkoły chętnie 

włączyły się do tego zadania,  pomagały w sadzeniu  pani Wiesi – nauczycielce świetlicy. Do 

prac przy nasadzie włączyli się panowie woźni : p. Darek i p. Tadeusz. Z uczniów podczas 

tych prac  szczególnie wyróżnili się : Marcel G. z klasy 4a, Jakub W. z klasy 2c i Pola z klasy 

2b. Drzewka będą ozdobą szkolnego patio, ogródka  i terenu do zabaw. 

Zwierzęta z materiału przyrodniczego- plastyczne zabawy w terenie. 

„Mój pomysł” – to jedna z dwudziestu propozycji z podanych do realizacji w ramach 

ogólnopolskiego projektu „Z ekologią na ty”. Punkt ten pozwala wykazać się inicjatywą przez 

realizujące moduły projektu grupy, dzieci. My postanowiliśmy - korzystając z przebogatego 

materiału przyrodniczego- wykonać zwierzęta wg pomysłu uczniów. Patyczki , szyszki, liście 

kamyczki itp.  posłużyły nam do wykonania prac plastycznych w terenie. Efekty utrwaliliśmy 

na zdjęciach. Taka aktywność na świeżym powietrzu była nie tylko przyjemna i  eko,  ale 

również sprzyjająca  zdrowiu. 



 

III MODUŁ- Rady na odpady 

Eko-ozdoby 

  W ramach realizacji ekologicznego programu dla uczniów – a także na nasze szkolne i 

miejskie akcje dzieci pod opieką p.Bożeny i p. Beaty wykonały wiele Eko-ozdób. We 

wszystkich wykorzystaliśmy surowce wtórne. Najczęściej była to tektura z okładek i 

opakowań kartonowych. W ten sposób powstały prace na piku, klamerce m.in. na wystawę w 

galerii SP 1  ph. „W zgodzie z przyrodą”. Zamiast wyrzucać, daj rzeczom nowe życie – na 

święta! 

 Powstało mnóstwo pomysłów na ozdoby choinkowe z recyklingu oraz inne eko -ozdoby 

świąteczne m.in. żółwik z plastikowej butelki po napoju , choinka z plastikowych nakrętek   

czy Mikołaj wykonany  z kolorowego papieru. 

 



Misie, reniferki, myszki były miłą niespodzianką dla autorów prac plastycznych i 

zaproszonych gości , zostały wręczone podczas uroczystego otwarcia wystawy prac dzieci. 

Część ekologicznych prac przekazano seniorom w ramach akcji „ Razem dla Zielonej Góry- 

anielscy seniorzy”. Resztki papieru do pakowania prezentów wykorzystano do wykonania 

świątecznych kartek na konkursy i dla seniorów. Ozdobione papierowe torby i kartonowe 

pudła po różnych produktach owinięte w kolorowy papier wykorzystano do  dekoracji 

świątecznego drzewka – pełniły funkcję tzw. prezentów pod szkolną choinką. 



 

Wernisaż pt. „W zgodzie z przyrodą”  

W grudniu 2021r. w galerii SP1 „Za drzwiami” odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej, w 

tym roku szkolnym, wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły, pod hasłem „ W 

zgodzie z przyrodą”. Przyroda jest nam potrzebna, tak samo, jak my jej. Musimy się nauczyć 

szanować ją i doceniać, a przede wszystkim mądrze wspierać. Wszystkie prace zostały 



przygotowane pod opieką nauczycieli: Beaty Grodowskiej, Roberta Tomaka i Bożeny 

Waszczyk. Łącznie można było obejrzeć 64 kompozycje wykonane różnymi technikami. 

Autorami ich byli uczniowie z klas 1-8. W wernisażu uczestniczyli zaproszeni goście pan dyr. 

Adam Szymczak i pani dyr. Regina Sobków, nauczyciele, uczniowie kół plastycznych, 

świetlicy szkolnej i zainteresowani plastyką uczniowie. Artystyczny program wydarzenia 

przygotowała pani Beata Grodowska nad oprawą muzyczną czuwała pani Wiesława 

Łukasiewicz. Nawiązały do ekologicznej tematyki wystawy i realizowanego w szkole 

ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ph.” Z ekologią na Ty”, którego celem jest 

zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody. W końcu   Zielona Góra- to 

ekologiczne miasto, zlokalizowane w najbardziej zalesionym województwie w Polsce. 

Zaproszeni uczniowie obejrzeli program artystyczny o tematyce przyrodniczej, zapoznali się 

ze szkolnym „Kodeksem ekologa”,  odpowiadali na pytania dotyczące ochrony przyrody. Na 

zakończenie spotkania wszyscy goście otrzymali drobne upominki m.in. zwierzątka na piku 

wykonane z kartonu.  

 
 

Inscenizacja „ List do człowieka” 

Pani Beata przygotowała ekologiczną inscenizację ph. „List do człowieka” inscenizacja 

zaprezentowana została  przez dzieci z naszej świetlicy podczas wernisażu ph. „W zgodzie z 

przyrodą”. Przedstawienie było ważnym elementem wydarzenia ukazującym „przeżycia” 

zwierząt w lesie.  Wiewiórka, jeż oraz inne zwierzątka prosiły człowieka o pomoc, by 

człowiek żył z przyrodą w zgodzie, ponieważ Ziemia to nasz wielki wspólny dom a człowiek 

często o tym zapomina i niszczy to co powinien cenić i chronić . Dlatego  powinno się 

podejmować działania na rzecz  jej ochrony i pokazywać jak postępować aby chronić 

środowisko naturalne.   



 

Realizatorkami  Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ph.„Z ekologią na Ty”  są : 

Beata Grodowska oraz Bożena Waszczyk 
 

 

 

 

 


