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Ziemi

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi przebiegały pod hasłem

,,PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI
W NASZYCH RĘKACH”.
Zakres działania :

Edukacja ekologiczna

Cele działania:

Celem głównym całego przedsięwzięcia jest uwrażliwienie na piękno

otaczającej przyrody, która jest cudownym darem natury, rajem gdzie wszystko co żyje zakwita za
darmo.

Cele szczegółowe obejmowały:
 Pogłębienie wiedzy o aktualnym stanie środowiska, jego wykorzystaniu i potrzebie ochrony.
 Wyjaśnienie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
 Poznanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian w środowisku przyrodniczym.
 Aktywizacja uczniów do praktycznych działań na rzecz popularyzacji ochrony środowiska.
 Promowanie wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.
 Rozwijanie umiejętności literackich, muzycznych i plastycznych.
 Kształcenie samodzielności w działaniu i zaangażowaniu w projekt.
 Integrowanie się z klasą, między klasami i szkołami.
 Prezentowanie własnych osiągnięć.

Opis działania:
Nasza szkoła już od kilku lat organizuje imprezę ekologiczno-integracyjną. Pracujemy metodą
projektu, który realizowany jest z okazji Dnia Ziemi. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i
nauczycieli ze szkół z naszej gminy oraz z gmin sąsiednich. W bieżącym roku szkolnym gościły u nas
następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie,
Szkoła Podstawowa w Obiechowie i Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie. Najpierw przygotowujemy
scenariusz uroczystości oraz zadania do realizacji w projekcie, a także regulaminy poszczególnych
konkursów. Zadania z regulaminami wysyłamy do zaproszonych szkół.
Zadanie 1

Konkurs wiedzy ekologicznej,
Uczniowie klas VI spośród siebie wyłonili grupę osób, szczególnie interesujących się przyrodą, która
reprezentowała szkoły w tym konkursie. Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie
zawodnicy odpowiadali na dwa pytania losując je z zestawu pytań. W drugim rozpoznawali rośliny i
zwierzęta chronione w Polsce przedstawione na planszach, w trzecim układali krótki wiersz o
tematyce przyrodniczej.
Zadanie2

Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Piękno przyrody”.
Mottem tego konkursu były słowa WIELKIEGO POLAKA – Papieża Jana Pawła II „Piękno tej
Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę Ojczystą
Ziemię niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.”
Chętni uczniowie klas IV – VI z poszczególnych szkół przygotowali prezentacje, które były
przedstawione na tej uroczystości.
Zadanie 3.

Konkurs na pracę plastyczną pt. „Moja Ziemia – Mój Świat” .
Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej o tej tematyce, zgodnie z regulaminem konkursu.

Zadanie 4.

Konkurs na piosenkę o tematyce przyrodniczej
Zadanie polegało na samodzielnym ułożeniu słów piosenki o tematyce przyrodniczej. Melodia mogła
być zapożyczona lub własna.
Zadanie 5.

Konkurs na inscenizację o tematyce przyrodniczej
Zadanie polegało na przygotowaniu przedstawienia, inscenizacji o tej tematyce.

Zadanie 6.

Konkurs na strój ekologiczny
Uczniowie zaprojektowali i wykonali stroje ekologiczne wykorzystując surowce naturalne lub
wtórne. Przy ocenianiu brana była pod uwagę oryginalność, pomysłowość a także sposób
zaprezentowania stroju. Na konkursie uczniowie prezentowali strój wraz z opisem z czego jest
wykonany.
Oprócz tych zadań uczniowie naszej szkoły przygotowali wystawę zdjęć pod hasłem
„Piękno przyrody wokół nas”, zdjęcia były wykonane przez uczniów i zaprezentowane na korytarzu
szkolnym. Prezentacja wszystkich zadań odbyła się w kwietniu w związku z przypadającym Dniem
Ziemi. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście. Wcześniej
dekorujemy salę gimnastyczną, przygotowujemy miejsca dla zaproszonych gości, dla jury,
uczestników konkursu i uczniów naszej szkoły, angażując w to uczniów i nauczycieli. Całą imprezę
prowadzili dwaj uczniowie według opracowanego scenariusza. Po zakończeniu wszystkich
konkurencji jury ogłosiło wyniki .Corocznie konkursy są nagradzane Uczniowie otrzymują atrakcyjne
nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia. Nie zapominamy również o pozostałych uczestnikach,
nagradzając ich za udział w poszczególnych konkursach. W tym roku nagrodami były: sadzonki
krzewów ozdobnych, książki o tematyce przyrodniczej, pendrive, płyty DVD o ekologii, globusy,
farby plakatowe i itp.
Corocznie uroczystość tę uświetniają występy koła tanecznego.
Miłym akcentem kończącym imprezę było śniadanie ekologiczne promujące zdrową żywność.: kotlety
sojowe, wiosenne kanapki, soki, woda mineralna, różne sery.
Jest to wspaniała okazja do dzielenia się wrażeniami, wymiany własnych poglądów na temat
uroczystości.
.

Opis uzyskanych efektów:
Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem podejmowali działania. Z każdym rokiem coraz więcej szkół
bierze udział w naszym projekcie, uczniowie z dużym zaangażowaniem podejmują działania osiągając
coraz wyższy poziom prezentowanej przez nich wiedzy i umiejętności. Cała uroczystość przebiegała w
radosnej, miłej atmosferze przepełnionej pięknem płynącym z natury.
Projekt przyczynił się do wzrostu integracji międzyklasowej i międzyszkolnej, połączył
edukację ze wspaniałą zabawą oraz stworzył dobrą okazję do zaprezentowania efektów pracy i
osiągnięć uczniów na forum szkoły.

Takie przedsięwzięcia pozwalają na:









ujawnienie dodatkowych talentów uczniów,
udoskonalenie umiejętności pracy metodą projektu,
dostrzeganie piękna przyrody,
poszerzanie wiadomości o ochronie środowiska i ekologii,
integrację między uczniami różnych szkół,
promocję szkoły w środowisku lokalnym,
podniesienie jakości pracy szkoły,
nabycie przez uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
w tym wykorzystanie technologii informacyjnej,
 kształcenie umiejętności pracy w grupie,







uświadomienie potrzeby ochrony środowiska,
nabycie umiejętności publicznych wystąpień,
rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,
rozwijanie inwencji twórczej,
promowanie zdrowego odżywiania.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
•
•

•
•
•

Firma „DP Clean Tech Poland’’
Firma PPHU (Joker)
Firma PPHUiT
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzasadnione zgłoszenia:
Od pięciu lat, corocznie organizujemy tę uroczystość. Bardzo ważne jest rozwijanie wśród uczniów
zainteresowań problematyką ochrony przyrody, upowszechnianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie
właściwych postaw wobec degradacji środowiska przyrodniczego, rozwijanie dociekliwości
poznawczej, wzbogacanie osobowości uczniów o wrażliwość na piękno otaczającej przyrody,
aktywizowanie uczniów do działań proekologicznych a także propagowanie zdrowego stylu życia.

Wykaz załączników:
• Zdjęcia z realizacji programu w naszej szkole
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach
przedstawionego przykładu dobrej praktyki.
Słupia, 14 maja 2010r.
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