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Formularz zgłoszeniowy 

Przykłady dobrych praktyk w edukacji 
„Dzielimy się doświadczeniami” 

 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

KOLOROWE DNI EKOLOGICZNE 

Nazwa szkoły/placówki 
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Napachaniu 

Adres szkoły/placówki  
1. gmina,  
2. powiat,  
3. kod pocztowy,  
4. miasto,  
5. ulica,  
6. telefon, 
7. email, 

8. strona internetowa. 

ROKIETNICA 
POZNAŃ 
62-090 
NAPACHANIE 
POZNAŃSKA 26 
61- 814 52 74 
dyrektor@zsp-napachanie.pl 
www.zsp-napachanie.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

KAROLINA WŁADYSIAK, ANNA OLEJNICZAK-
CICHOCKA– nauczycielki  edukacji 
wczesnoszkolnej 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

Główną przesłanką oraz inspiracją był Dzień Ziemi. Natomiast głównym celem dni ekologicznych 

było włączenie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska i zachęcanie ich do pogłębiania 

wiedzy na temat problemów ekologicznych. 

 

ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

Kolorowe dni ekologiczne w szkole trwały przez 4 dni. Od 21 (piątku) do 26 kwietnia (środy).  

Każdy dzień przebiegał pod innym hasłem. Każdego dnia poszczególne klasy miały do wykonania 

zadania ekologiczne. W poszczególnych dniach obowiązywał inny kolor ubioru - zarówno uczniów, 

jak i nauczycieli. 

 

CELE OGÓLNE: 

1. Rozbudzanie szerszej  świadomości ekologicznej. 

2. Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą. 

3. Kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań dotyczących ochrony środowiska. 
5.Integracja środowiska szkolnego. 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

REZULTATY: 
 Uczniowie opanowali umiejętności współpracy w zespole. 

 Wykazują większe zainteresowanie ochroną środowiska. 

 Chętniej poszukują informacji o ekologii oraz przyrodzie w różnych źródłach. 

 Organizują oraz podejmują różne działania o tematyce ekologicznej. 

mailto:dyrektor@zsp-napachanie.pl
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 Interesują się przyrodą i ekologią. 

 

CZAS REALIZACJI: 

Rok szkolny 2016/2017 – miesiąc kwiecień. 

 

ZADANIA PROJEKTOWE: 

Zapoznanie uczniów i wychowawców z przedsięwzięciem.  

21 KWIECIEŃ (PIĄTEK)  

 - DZIEŃ EKOLOGA – kolor NIEBIESKI 

 - ZADANIE DLA KLAS: uczestnictwo w prelekcji ekologicznej, sprzątanie pobliskiego lasu oraz 

wspólne ognisko integracyjne. 

24 KWIECIEŃ  (PONIEDZIAŁEK) 

- DZIEŃ NATURY – kolor ZIELONY 

- ZADANIE DLA KLAS: wykonanie plakatu n/t wylosowanego tematu dot. ekologicznego trybu życia 

(przykładowe tematy: Ekologiczny konsument, Ekologiczny dom, Ekologiczne zakupy, Ekologiczny 

sprzęt, Segregujemy odpady, Oszczędzamy wodę, Oszczędzamy prąd itp.) 

25 KWIECIEŃ (WTOREK) 

- DZIEŃ SŁOŃCA I ZDROWIA – kolor ŻÓŁTY  

- ZADANIA DLA KLAS: seans filmowy - oglądanie bajki pt.: „Ekologiczny dom”                                  

(https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs) oraz przygotowanie owoców i warzyw do 

wspólnej degustacji (losowanie koloru np.: żółty – przygotowanie owoców i warzyw, które mają 

kolor żółty itd.). 

26 KWIECIEŃ (ŚRODA) 

- DZIEŃ ZIEMI – kolor POMRAŃCZOWY 

- ZADANIE DLA KLAS: prezentacja plakatów; wspólny śpiew piosenki „Ziemia, wyspa zielona” 

(https://www.youtube.com/watch?v=aP8puM7KuHY) oraz ekologiczny pokaz mody (z każdej klasy 

po 2 reprezentantów przebranych w stroje ekologiczne). 

Podsumowanie projektu oraz przekazanie uczestniczącym klasom pamiątkowych Dyplomów. 

 
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Bardzo ważną rolę odgrywa stała współpraca z wszystkimi nauczycielami. Polecamy wspólne 

spotkania do przedyskutowania szczegółów przedsięwzięcia oraz wyznaczonych zadań - 

przygotowanie informacji pisemnej, najlepiej scenariusza i wręczenie wszystkim zainteresowanym 

nauczycielom. Warto zaangażować rodziców np.: w pomoc przy organizacji: owoców i warzyw, 

drewna na ognisko czy przygotowaniu strojów do pokazu mody. Polecamy współpracę                        

z Nadleśnictwem - zaproszenie leśnika z prelekcją ekologiczną oraz Straż Pożarną do zabezpieczenia 

podczas ogniska – bezpieczeństwo przede wszystkim.  
 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

www.zsp-napachanie.pl – SP Napachanie w zakładkach klasy/grupy – informacje oraz zdjęcia              

z realizacji poszczególnych Dni: EKOLOGA, NATURY, SŁOŃCA I ZDROWIA, ZIEMI. 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

https://www.youtube.com/watch?v=aP8puM7KuHY
http://www.zsp-napachanie.pl/

