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Tytuł projektu

„Kolorowy 
teren 

przyszkolny”



Krok 1:

Utworzenie
Eko-Komitetu

Eko-Komitet został powołany na początku października po

zaprezentowaniu założeń projektu. Prezentacja odbyła się podczas

zebrania z rodzicami i społecznością szkolną.

W skład Komitetu weszli:

-chętni uczniowie klas I-III i klas IV-VIII,

-rodzice,

-wychowawcy i chętni nauczyciele,

-obsługa szkoły; woźne, konserwator,

-przedstawiciele Koła Łowieckiego Żubr w Olsztynie,

-pracownicy Nadleśnictwa Olsztyn, Leśnictwa Mendryny.

Do lutego 2020 r. spotkania odbywały się cyklicznie - raz w miesiącu 

i w miarę potrzeb związanych z realizacją projektu.

Od marca 2020 r, spotkania zostały zawieszone w wyniku zamknięcia

szkół z powodu epidemii Covid 19.

Uczniowie pełnili przede wszystkim rolę planującą i decyzyjną.

Po zakończeniu projektu ocenili swoją pracę i zaangażowanie 

w realizację projektu.



Krok 2:

Przeprowadzenie 
audytu 
ekologicznego

• Audyt początkowy w klasach I-III został przeprowadzony w dniach 9-13 

grudnia, w klasach IV-VIII w dniach 16-18 grudnia w formie ankiety 

rozdanej uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz pracownikom obsługi 

szkoły. Decyzją ankietujących należało zająć się obszarem 

bioróżnorodności – wzbogaceniem zagospodarowania terenu 

przyszkolnego oraz "Letniej klasy wśród drzew", który powstał w zeszłym 

roku.

• Najlepiej wypadł obszar energii i wody.

• W wyniku audytu początkowego rozpoczęto zagospodarowywanie terenu 

przyszkolnego „Letniej klasy wśród drzew” wzbogacając jego 

bioróżnorodność tworząc "Kolorowy teren przyszkolny".

• Audyt końcowy nie został przeprowadzony, gdyż od 13 marca do 26 

czerwca w placówce szkolnej prowadzone były zajęcia zdalne, w szkole 

nie było uczniów, co uniemożliwiło przeprowadzenie audytu.

Audyt początkowy przeprowadził EKO-KOMITET przy współpracy 

Samorządu UczniowskiegoZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie.



Krok 3:

Opracowanie 
planu działań i 
jego wykonanie

• Właściwie zagospodarowana przestrzeń sprzyja nauce i 

rozwojowi młodego człowieka, dlatego w tegorocznej pracy 

skupiliśmy się na działaniach związanych z terenem 

przyszkolnym. Postaraliśmy się, aby przestrzeń zawierała w 

sobie nie tylko walory estetyczne, ale również dydaktyczne.

• Po przeprowadzeniu audytu w klasach 1-8 dowiedzieliśmy się, 

w jakiej przestrzeni uczniowie pragną spędzać czas w szkole. 

Teren jest już częściowo obsadzony drzewami, 

wygospodarowane zostało miejsce z ławkami i stolikiem, gdzie 

podczas dobrej pogody prowadzone są lekcję, a w czasie 

przerwy można odpocząć od hałasu. W październiku 2019 z 

okazji Święta Drzewa, przestrzeń ta została wzbogacona 

nowymi drzewkami.



cd. Krok 3:
• Na przełomie marca i kwietnia teren miał być dodatkowo ożywiony kwietnikami, pełnymi różnych gatunków 

kwiatów, a także miały powstać skrzynki do wysiewu warzyw i ziół. Te działania został przerwane wybuchem 

epidemii i zamknięciem szkół. Zagospodarowaniem terenu przyszkolnego zajęli się pracownicy obsługi szkoły. 

Nasi uczniowie nie pozostali bierni i realizowali się poprzez działania zastępcze. Po spotkaniach zdalnych i 

otrzymaniu od nauczycieli ważnych wytycznych, uczniowie zaczęli pracować w swoich przydomowych 

ogrodach. Pomagali rodzicom wysiewać warzywa, zioła oraz różne kwiaty. Prowadzili też obserwacje na 

temat: „W jaki sposób światło wpływa na rośliny?”.

• Od stycznia, uczniowie klas młodszych pod opieką i wsparciem rodziców, wykonali rzeźbę roweru-kwietnika, 

która jest nie tylko estetycznym uzupełnieniem przestrzeni, ale również promuje hasło: „Rowerem po 

zdrowie” i „Daj nowe życie przedmiotom”.

• Oprócz działań związanych z utworzeniem kolorowego terenu przyszkolnego, nasza społeczność 

podjęła szereg innych działań.

• We wrześniu rodzice zorganizowali i przeprowadzili jesienną akcję sprzątania świata. 

Podsumowaniem było wzięcie udziału naszych uczniów w konkursie plastycznym "Czysty las".



cd. Krok 3:
• 10 października odbyła się szkolna uroczystość "Święto Drzewa". W trakcie lekcji uczniowie mieli dowiedzieć 

się wielu ciekawych rzeczy o znaczeniu drzew w życiu człowieka oraz w ilu dziedzinach wiedzy można je 

wykorzystać. Uczniowie najmłodszych klas wykonali plakaty dotyczące warstwowej budowy lasu, uczniowie klas 

starszych zdobywali wiedzę o drzewach na lekcjach historii, angielskiego i matematyki. Podsumowaniem działań w 

tym dniu było zasadzeniem kilku gatunków drzewek w szkolnym ogródku.

• W listopadzie została podjęta współpraca z Zakładem Komunalnym w Purdzie i w 

styczniu w naszej szkole zostały postawiane pojemniki do segregacji odpadów. Uczniowie klas 7-8 wzięli udział w 

szkolnym projekcie "Starsi edukują młodszych" i w klasach 1-3 prowadzili lekcje dotyczące umiejętnego 

segregowania odpadów.

• W styczniu zostały podjęta działania przygotowujące uczniów do udziału w konkursie "Tropem 

natury" organizowanym przez Zarząd Koła Łowieckiego w Olsztynie przy wsparciu Kuratorium w Olsztynie. Uczniowie 

klas 1-3 tworzyli figurki zwierząt z materiałów do recyklingu, a uczniowie klas 4-8 sprawdzili swoją wiedzę w 

teście pisemnym przeprowadzonym na początku marca 2020 r.

• Odbywały się spotkania z przedstawicielami Koła Łowieckiego Żubr w Olsztynie i pracownikami Nadleśnictwa 

Olsztyn, podczas których uczniowie poznawali życie dzikich zwierząt, gospodarowanie w lasach oraz tajniki 

łowiectwa.



cd. Krok 3:

• Nie zostały zrealizowane działania zaplanowane na marzec-czerwiec z powodu zamknięcia szkół. Dotyczyły

one zagospodarowania terenu przyszkolnego, jak również, udziału w ogólnopolskiej akcji "Sadzimy las 2020".

Kolorowy zakątek tworzyli pracownicy obsługi szkoły bez udziału uczniów.

• W czasie zawieszenia zajęć uczniowie tworzyli własne przydomowe ogródki wysiewając nasiona warzyw oraz

tworząc kolorowe kwietniki. Podczas rodzinnych spacerów do lasu i na łąki obserwowali różnorodne rośliny 

i zachowania dzikich zwierząt.

• W kwietniu, podczas nauczania zdalnego, zostały przeprowadzone obchody Dnia Ziemi. Na forum

poruszane były tematy oszczędzania wody oraz znaczenia pszczół, owadów dla naszego życia. Uczniowie

obejrzeli filmy edukacyjne, dzielili się pomysłami na oszczędzanie wody oraz szukali nowych. Wspólnie

zastanawiano się, ile i co możemy zrobić w naszej lokalnej społeczności, i we własnych gospodarstwach

domowych, aby nasze codzienne działania sprzyjały tworzeniu warunków do życia pszczołom, trzmielom

i innym owadom. Na podsumowanie wydarzeń uczniowie wykonali prace plastyczne pt. "Piękna jest Ziemia,

dbajmy o nią" oraz pisali wiersze zachęcające do dbania o Ziemię.



Krok 4:

Kontrola 
i ocena 
prowadzonych 
działań

• Plan działań do marca przebiegał zgodnie z ustalonym 

wcześniej harmonogramem działań. W drugiej połowie 

marca w wyniku zamknięcia szkół działania uczniów 

dotyczące zagospodarowania terenu przyszkolnego i udział 

w akcji "Sadzimy las" zostały zawieszone.

• Za monitorowanie działań byli odpowiedzialni uczniowie i 

nauczyciel wykonujący przydzielone im zadania,

• Narzędziem pomiaru jest efekt rzeczowy: nowe drzewka w 

letniej klasie, rabatki kwiatowe oraz kolorowy rower 

stanowiący kwietnik.



Spotkanie

z przedstawicielami Nadleśnictwa Olsztyn



Święto 
Drzewa

O, cóż jest piękniejszego

niż wysokie drzewa...



Konkurs 
plastyczny 

"Czysty las"



Mamy możliwość segregowania odpadów :)



Spotkania
z przedstawicielami 

Koła Łowickiego Żubr
w Olsztynie



Konkurs "Tropem natury"

Ekologiczne zwierzęta,

Test wiedzy



Lekcja o segregacji 
odpadów



Rowerem
po zdrowie

Daj nowe życie 
przedmiotom



Dzień Ziemi



Obserwacje

w czasie epidemii:

Zwierzęta domowe



Dzikie zwierzęta



Rośliny leśne
i łąkowe



Efekty prac w przydomowych ogrodach



Krok 5:

Integracja 
z programem 
nauczania

Nasze działania projektowe wspierały realizację następujących 

punktów programu nauczania i podstawy programowej z 

przedmiotów: biologia, przyroda, geografia, matematyka,

• liczebność i zagęszczenie gatunków,

• rozpoznawanie gatunków nagonasiennych i okrytonasiennych 

oraz ich rozmnażanie,

• budowa lasu,

• formy ochrony przyrody,

• budowa kwiatu, liścia, rodzaje kwiatostanów,

• rozpoznawanie i budowa porostów, mchów, paproci,

• obserwacja i rozpoznawanie gatunków ptaków, owadów i 

innych dzikich zwierząt.



cd. Krok 5

Działania projektowe przyczyniły się do podniesienia następujących 

kompetencji kluczowych:

• rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 

rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

• praca w zespole i społeczna aktywność,

• aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz 

kraju.



Krok 6:

Promocja 
i współpraca 
z partnerami 
zewnętrznymi
(Informowanie 
i angażowanie 
innych)

O naszych działaniach informowaliśmy w 
następujący sposób:

• tablica ścienna w szkole,

• strona internetowa szkoły,

• Facebook,

• zebrania z rodzicami,

• zdalne spotkania z uczniami i rodzicami.



cd. Krok 6

Aktywnie współpracowaliśmy z:

• Urząd Gminy w Purdzie – tablice ścienne, współpraca z Panią Wójt,

• Zakład Gospodarki Komunalnej w Purdzie – wyposażenie w worki i rękawic do przeprowadzania 

akcji sprzątania świata i odbiór zebranych śmieci, pozyskanie pojemników do segregacji odpadów,

• Koło Łowieckie Żubr w Olsztynie i Nadleśnictwo Olsztyn Leśnictwo Mendryny – cykl 

warsztatów poświęconych edukacji przyrodniczo-myśliwskiej, pozyskanie sadzonek drzew,

• Biblioteka Publiczna – wsparcie edukacyjne,

• Sołectwo Purda i Purdka Leśna – wspieranie i pomoc w pracach porządkowych,

• Domy rodzinne – tworzenie przydomowych ogródków.



Krok 7:

Opracowanie 
Eko-Kodeksu

Po zakończonych działaniach, zdobytych doświadczeniach, pełni 

entuzjazmu i zadowolenia zabraliśmy się do opracowania

Eko-Kodeksu.

A było to tak:

• Najpierw zorganizowaliśmy spotkanie online w aplikacji Teams

całej społeczności szkolnej, na której zaprezentowane zostały 

pomysły na formę , treść i wykonanie naszego Eko-Kodeksu – taka 

nasza "Giełda Pomysłów".

• Wszyscy chętni uczniowie, którym na sercu leży ekologia, czynnie 

włączyli się w nasze działania. Gotowe projekty, pomysły tworzyli 

w domach i przesyłali zdalnie do odpowiedzialnej za ostateczny 

kształt Eko-Kodeksu uczennicy klasy ósmej Aleksandry Kossak.

• Efekt ostateczny naszego Eko-Kodeksu to forma prezentacji z tym 

co dla naszej społeczności okazało się ważne , o czym należy 

pamiętać i czego przestrzegać.

• Nasz Eko-Kodeks został zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły i udostępniony na Facebooku.



Eko-Kodeks

Szkoły 
Podstawowej

w Purdzie



Eko-Kodeks Szkoły Podstawowej w Purdzie

CO ZROBIĆ ŻEBY BYĆ 
EKO? MOŻESZ:

SPRZĄTĆ ŚWIAT
SERGREGOWAĆ 

ŚMIECI
OSZCZĘDZAĆ WODĘ 

I PRĄD

OGRANICZAĆ 
KUPOWANIE 

PLASTIKOWYCH 
OPAKOWAĆ

STOSOWAĆ TORBY 
WIELOKROTNEGO 

UŻYTKU

KORZYSTAĆ Z 
KOMPOSTOWNIKA

KORZYSTAĆ Z 
BUTELEK Z FILTREM

KORZYSTAĆ Z PANELI 
SŁONECZNYCH

UŻYWAĆ ŻARÓWEK 
ENERGOOSZCZĘDNY

CH
SADZIĆ LAS

ORGANIZOWAĆ 
RAJDY ROWEROWE,

DOKARMIAĆ ZIMĄ 
ZWIĘRZTA 



ZIEMIA
NASZĄ
MATKĄ, 

WIĘC
DBAMY
O NIĄ

OPRACOWANIE:

Małgorzata Gołaszewska

Katarzyna Marchwica

Wiesława Witkowska


