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        Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, którą zamieszkujemy, posiada wiele 

walorów przyrodniczych. Jeziora położone malowniczo wśród lasów cieszą oko 

i wprawiają  w zachwyt o każdej porze roku.  

     Wiosna to okres budzącej się przyrody, nieśmiałej zieleni, ale to także czas 

sadzenia nowych drzew. 

      Lato to głośny śpiew ptaków w lesie, jagody, poziomki i spacery. 

      Jesień to w lesie bogactwo kolorów od złotych beży po czerwień 

muchomorów.  

      Zima to czas bieli i spokojnego odpoczynku lasu. 

      Chcielibyśmy cieszyć się widokiem pięknego lasu o każdej porze roku, 

dlatego ważne jest przygotowanie dzieci, aby potrafiły to piękno docenić             

i zatrzymać poprzez odpowiednie działania i zachowania. Nauczyciele 

prowadzący działania w ramach Konkursu postawili sobie takie właśnie zadanie.  

Zadania te były realizowane przez uczniów klas I-III (102 ucz.), 

 IV-VI (105 ucz.) oraz  21 dzieci  z oddziału przedszkolnego 0 a.  

  W ramach VII edycji Ogólnopolskiego  Konkursu  „Czysty Las” 

kategoria –„LEŚNA EDUKACJA DZIECI” zorganizowano i przeprowadzono 

następujące działania: 

  projekty edukacyjne: 

- „Lasów sprzątanie- udane jagód i grzybów zbieranie” – projekt 

realizowany był przez uczniów szkoły podstawowej. Podjęte działania 

miały na celu, wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności                     

z zakresu różnorodności biologicznej organizmów żyjących w lesie oraz 

wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego                        

(ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego). Termin realizacji: 

wrzesień – grudzień 2011r. 

 

- „Różnorodność organizmów w mini ogrodzie szkolnym” – zakup                        

i posadzenie nowych sadzonek krzewów, drzewek iglastych i liściastych    

w założonym ogrodzie szkolnym. Ponadto uczniowie pod kierunkiem 

nauczycieli przesadzali i sadzili rośliny ozdobne w całej szkole. 

 



 Konkursy ekologiczne ( etapy szkolne i międzyszkolne): 

- „Szanujmy lasy” – konkurs przypominający o konieczności zachowania 

czystości w lesie. Zadaniem dzieci było wykonanie ulotki skierowanej do 

mieszkańców najbliższych miejscowości.                                        

Termin: listopad- grudzień 2011r. 

 

- „Las jesienią” – konkurs plastyczny dla ucz. klas I-III i IV-VI, którego 

celem było przedstawienie piękna lasu w określonej porze roku. Termin:  

listopad 2011r. 

     Praca nagrodzona w konkursie 

 

 

- „Jesienny liść” - szkolny konkurs plastyczny zorganizowany dla 

uczniów klas I-III i IV-VI, który  zachęcał  uczestników do bliższej 

obserwacji  obiektów przyrody. 

Termin: październik 2011r. 

 

 

 

 

 



- „Roślinne kompozycje- mini  ogród w doniczce” - konkurs 

  zachęcający do tworzenia urozmaiconych  kompozycji roślinnych. 

Termin: kwiecień 2012r. 

 Wystawa prac konkursowyc 

- „Wiosenne przebudzenie” - międzyszkolny konkurs plastyczny, mający na 

celu zaobserwowanie i wyeksponowanie piękna krajobrazu w okresie 

wiosennym. Termin: kwiecień 2012r. 

 

Wystawa prac konkursowych 



-„Mój wiersz o Ziemi”-  konkurs ekologiczny dla kl. I-III SP.  

Głównym celem było rozwijanie inwencji twórczej uczniów dotyczącej 

piękna i poszanowania Ziemi. Termin: kwiecień 2012r. 

 

Wiersze  wyróżnione w konkursie 

 

   Nasza Ziemia 

Ziemia to nasze życie, 

Ziemia to nasz dom. 

Każdy ptaszek o świcie 

Ćwierka: Kochajcie ją! 

 

Sowa krzyknie: Jaka piękna! 

Słowik piśnie: Kochaj ją! 

A ty szybko zapamiętaj, 

By nie rzucać śmieci w kąt! 

 

Pomóż Ziemi czystą być! 

Będzie łatwiej na niej żyć! 

          Aleksandra Szabałaj   kl. III a 

 

Ziemia 

Ziemia to nasz drugi dom, 

Więc szanujcie ją! 

Śmieci nigdzie nie rzucajcie! 

O zwierzęta bardzo dbajcie! 

Czyste wody to nasz skarb, 

Więc nie wlewaj ścieków tam. 

Dbając o Ziemię,  dbasz o siebie!  

              Paulina  Wysocka  kl. II a 

 

- „Energia w naturze ukryta  - udział ucz. kl. IV-VI w konkursie 

zorganizowanym przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej . 

 



- „Piękne są nasze Lasy Mazurskie” - konkurs fotograficzny dla kl. I-III SP 

(kwiecień 2012r.), Cel: zwrócenie uwagi na konieczność dbania o walory 

przyrodnicze otaczających lasów. Termin:  kwiecień 2012r. 

Wystawa prac konkursowych 
- „ Segreguję – Mazury ratuję !”  - podstawowym celem konkursu było popularyzowanie idei 

racjonalnej gospodarki odpadami oraz przygotowanie mieszkańców z 12 gmin zrzeszonych w Związku 

Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku do wprowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów. Organizatorem konkursu było Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „ Eko – MAZURY” 

Sp.   z o.o.  w Ełku. Termin: kwiecień 2012r. 

 

Laureaci i ich prace (etap szkolny konkursu) 



- „Leśne rymy”- międzyszkolny konkurs ekologiczno – recytatorski 

 z udziałem przedstawiciela z Nadleśnictwa Drygały (czerwiec 2012r.)  

 

 

 



Wręczanie nagród przez pracownika Nadleśnictwa ds. edukacji  

 Edukacja ekologiczna w izbie i  na ścieżce edukacyjnej w Nadleśnictwie 

Drygały, 

 



 
Uczniowie kl. 0 –III na ścieżce edukacyjnej Nadleśnictwa Drygały 

Pracownicy Nadleśnictwa Drygały są częstymi gośćmi w naszej szkole 

na pogadankach i zajęciach edukacji leśnej. 

 

 

 



 

 Uroczyste obchody DNI ZIEMI – montaż słowno-muzyczny ph: „Bajka 

 o Zielonym Kapturku” przewodnim tematem bajki było  dbanie                 

o czystość lasu, o jego niezaśmiecanie , a także nauka segregacji 

odpadów. 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 Udział w ogólnopolskich  akcjach ekologicznych: 
- Jesienne Sprzątanie Świata „Lasy  to życie – chrońmy je”, 
-  Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur  „Sprzątam- segreguję- szanuję” 

 
 

 
 



 

 
 Ognisko i pieczenie kiełbasek po udanej akcji sprzątania lasów  



 
W grupie smakuje wybornie 

W w/w akcjach udział wzięli uczniowie ze wszystkich klas szkoły 
podstawowej we współpracy z Nadleśnictwem Drygały.                        
Uczniowie uprzątnęli wyznaczone tereny leśne, obrzeża lasów leśnictw: 
Dzikowo, Lisy, Nitki i Wilczy Las. 
 
 

 Sadzenie  drzewek  oraz  ozdobnych krzewów liściastych  
i iglastych na posesji szkoły 
W tym roku szkolny zasadziliśmy na posesji szkolnej oraz  
 w założonym mini ogrodzie szkolnym około 230 sadzonek, m.in.: 
tuje, brzoza karłowata, modrzew, tawuła,  pięciorniki, krzewuszki, 
klon karłowaty, sosna karłowata.  



 
 
 

 
Posadziliśmy i pielęgnujemy zasadzone roślinki 
 
 



 
 

 



 
 

 
Zadbane rośliny „cieszą nasze oko” 



Dbamy o wystrój naszych klasopracowni 
 

 Edukacja ekologiczna 
- tworzenie haseł ekologicznych i wierszy 
 

Przedstawione niżej  hasła ekologiczne ułożyli uczniowie klasy IV a i VI a: 

 Zakładaj wodomierze, a z ekologią zawiążesz przymierze! 

 Gdy nie ma wody do picia- na Ziemi nie będzie życia! 

 Wody, wody dajcie - ale przy tym oszczędzajcie! 

 Zamykaj w domu drzwi- bo ciepło ucieka Ci! 

 Nastała zima i moja uszczelka na okno dobrze ciepło trzyma! 

 Uszczelniaj okna i drzwi, a będzie ciepło Ci! 

 Żarówki energooszczędne używane, a pieniądze do banku odkładane! 

 Zakręcaj krany, a będziesz przez ekologów mile widziany! 

 Gdy włączasz światło w dzień – w portfelu kasy mniej! 

 



Poniższe wiersze ekologiczne zostały wyróżnione w konkursie szkolnym: 

 

KWIATY 

Kwiaty pragną żyć wolne, kolorowe i swawolne 

Kwiatki chcą tańczyć z chmurami, sosnami, jodłami. 

Kwiaty chcą latać po niebie jak ptaki i motyle. 

Chcą śpiewać i pływać w jeziorach. 

Więc nie zrywaj kwiatów, choć bardzo  cię kusi, 

bo gdy chcesz żyć ty, roślinka też musi! 

Iwona Bagińska kl. VIb 

 

  LEŚNE SPRZĄTANIE 

Na ekologię dziś jest czas, więc ruszajmy wszyscy w las! 

Posprzątajmy góry śmieci, to potrafią wszystkie dzieci. 

 Jeden worek, dłonie dwie, serce się do pracy rwie. 

Wszystkie puszki i butelki uda się recykling wielki! 

  Las nam za to będzie śpiewał  i przygrzeje słonko z nieba. 

  A my dumni i szczęśliwi żeśmy Ziemię ocalili... 

   Patrycja Narewska kl. V                      

     

 NASZA PRZYRODA 

 Mały szaraczek kica nad rzeczką pośród zielonych drzew .  

Zielone żabki grają w łapki, złote słońce świeci na kwiatki,  

Latają motylki, pszczoły bzykają,a ptaki pięknie śpiewają. 

 Szanuję przyrodę i chronić ją chcę, 

 Bo lubię przyrodę , a ona lubi mnie!                 

  Adrian Buczkowski  kl .  VI b 

 
 
 
 
 



 Edukacja odpadowa 
 

Szkoła nawiązała współpracę z gminą i firmami zajmującymi się 
gospodarką odpadami, m.in.: z Przedsiębiorstwem Gospodarki  Odpadami  
 „ Eko- Mazury” Sp. Z o.o. Ełk - w ramach realizacji projektu „ Budowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem 
odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Nauczyciele naszej szkoły brali udział w 
szkoleniu  oraz przystąpili do realizacji w/w projektu edukacyjnego. 
W klasach przeprowadzono pogadanki na temat systemu dualnego zbiórki 
odpadów, przeprowadzono kampanie, warsztaty dla dzieci i młodzieży 
17.04.2012r.( 15 uczniów) oraz 10.05.2012r. (19 uczniów) – warsztaty dla 
uczniów dotyczące prawidłowej segregacji śmieci zgodnie  z dualnym 
systemem zbiórki odpadów wykorzystanie materiałów promocyjnych  
otrzymanych od Przedsiębiorstwa  Gospodarki Odpadami  „ Eko- Mazury” 
  ( łącznie34 uczniów). Ponadto uczniowie prowadzili  monitoring ilości 
odpadów w gospodarstwach domowych z podziałem na odpady suche 
 i mokre. 

 
 
 



Torby ekologiczne wykonane przez uczniów zdobią klasopracownię przyrodniczą 
 
 
 
 
 

 



 Wycieczki do Nadleśnictwa Drygały: 
-12-X-2011r.- kl. II a,  II b, 0a,0b (30 ucz. i 30 dzieci z oddziałów przedszk.)-  
edukacja leśna nt: mieszkańcy naszych lasów, jak zachowywać się w lesie? 
-17-X- 2011r. - kl. III a i III b (40 uczniów)- rozpoznawanie gatunków roślin 
i zwierząt w lesie, obserwacja liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia 
wybranego gatunku rośliny zielnej, obserwacja barw w przyrodzie,  
- 25.X. 2011r. kl. II a (22 uczniów)- zwiedzanie nadleśnictwa, pogadanka na 
temat zwierząt żyjących w lesie, rozpoznawanie gatunków zwierząt i roślin, 
film „Ssaki w Polsce”, 
-26-X- kl. V (25 uczniów) – udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących 
różnorodnych form ochrony przyrody w Polsce, 
- 28.X. 2011r. klasa I ( 22 uczniów) – specyfika pracy w Nadleśnictwie 
Drygały, zajęcia edukacyjne – rośliny i zwierzęta chronione, 
- 30.X. 2011r. –kl. VIb – poznanie życia i zwyczajów zwierząt leśnych wizyta 
w Nadleśnictwie Drygały, 
-21.III. kl. I-III( 148 uczniów) oraz dzieci z oddziału przedszkolnego 0a i 0b - 
edukacja leśna na ścieżce edukacyjnej oraz w Izbie edukacyjnej, 

- 01.06.2012r. udział uczniów w dniach otwartych w Nadleśnictwie Drygały 

(oglądane filmów przyrodniczych, udział w konkursach przyrodniczych, 

prelekcje, edukacja leśna na ścieżce edukacyjnej) 

Efekt końcowy: 

 czyste tereny leśne i teren przy szkole, 

 umiejętność właściwej segregacji odpadów z podziałem na suche 
 i mokre, 

 piękne rośliny w mini ogrodzie szkolnym, w którym prowadzone są 
obserwacje przyrodnicze, 

 wystawy prac konkursowych zdobią korytarze szkoły  
 i przypominają uczniom  o ochronie przyrody, 

 wzrost świadomości ekologicznej uczniów, 
 możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez prezentację swoich 

uzdolnień.  

Realizacja powyższych działań wzbogaciła uczniów o nowe 

wiadomości i umiejętności oraz  uwrażliwiła uczniów na potrzeby 

najbliższego środowiska. 

Sprawozdanie sporządziły: 

Renata Łepkowska (nauczyciel przyrody) szkolny koordynator konkursu, 

G. Wysocka, T. Chrostowska, S. Narewska – n-le  edukacji wczesnoszkolnej, 

Anna Chełstowska – nauczyciel edukacji przedszkolnej, 

 


