
 

SPRAWOZDANIE  Z OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA  ZIEMI  „TYDZIEŃ DLA ZIEMI” 

24 kwietnia 2017 r. - 28 kwietnia 2017 r. 

 

 

     Tegoroczne Obchody Światowego Dnia Ziemi świętowane były w naszej szkole w niecodzienny 

sposób. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w 

Wojniczu wzięła udział w akcji „Tydzień dla Ziemi”. Głównym jej organizatorem była pani Anna 

Wolak (nauczyciel przyrody) oraz pani Ewa Jewuła (nauczyciel – bibliotekarz). W przebieg akcji 

włączyli się wszyscy nauczyciele.  „Tydzień dla Ziemi” odbywała się na terenie szkoły od 24.04 do 28.04 

2017 r. 

Celem przedsięwzięcia było: 

- kształcenie  świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze 

środowiskiem 

- kształcenie postaw odpowiedzialności za stan środowiska oraz własnego zdrowia: 

dostrzeganie niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego wynikających z działalności 

człowieka, 
- dostrzeganie niebezpieczeństw dla  człowieka wynikających z niewłaściwego odżywiania się, 

- wdrażanie do współpracy w grupie 
 

Celem wychowawczym była : 
- popularyzacja postępowania sprzyjającego środowisku naturalnemu, 

- kształtowanie nawyków proekologicznego zachowania, 

-kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, 

- wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

- rozwijanie zainteresowań zagadnieniami ekologicznymi. 

 

Przygotowano: 
a) pomoce dydaktyczne (albumy,  książki, zielniki, plansze, filmy, schematy, quizy, zagadki, 

konkursy), 

b) prace plastyczne, wystawy książek, wystawy plakatów, gazetki 

c) dekoracje, stroje, ,owoce i warzywa na kram zdrowej żywności 

 

Uczniowie pracowali indywidualnie, grupowo i zespołowo. Korzystali z wielu źródeł informacji 

(podręczniki, encyklopedie, albumy, czasopisma). Na bieżąco konsultowali się    z nauczycielami. 

 

PRZEBIEG OBCHODÓW 
 

     Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem: „Grasz w zielone? - Gram.   
24.04.2017 r. (poniedziałek) 

W tym dniu odbył się finał konkursu na najlepszą gazetkę klasową z okazji Dnia Ziemi i konkursów 

w ramach akcji „Grasz w zielone? - Gram.” na najbardziej zieloną klasę i najciekawsze przebranie 

ucznia w kolorze zielonym. 

Uczniowie mogli również oglądać na korytarzu szkolnym  wystawę plakatów ze zbiorów biblioteki 

pt.: „Ziemia w twoich rękach” 

 

     Drugi dzień - 25.04.2017 r. (wtorek) przebiegał pod hasłem „Cuda z odpadów” 

W tym dniu podsumowano konkurs pt.: „Cuda z odpadów”, w którym to uczniowie mieli za 

zadanie wykonać zabawkę, zwierzątko lub przedmiot użytkowy z odpadów. 

Uczniowie przygotowali wiele ciekawych prac, z których powstała wspaniała wystawa 

pokonkursowa na korytarzu szkolnym. 



Ponadto przez cały dzień w bibliotece szkolnej trwało malowanie wspólnego plakatu pt.: 

„Spotkanie na łące”techniką stemplowania darami natury. Wspólne dzieło uczniów: piękny plakat  

łąki zasłanej kwiatami, zostało wyeksponowane na wystawie plakatów na korytarzu szkolnym. 

Uczniowie mieli również okazję zapoznać się ze zbiorami książek o tematyce przyrodniczej 

dotyczącej głównie mieszkańców łąk oraz roślin, które zaprezentowane zostały na wystawie                 

w bibliotece. 

 

     Środa 26.04.217 r. to ”Dzień zdrowia”. W tym dniu zorganizowany został Piknik ekologiczno- 

literacki – czytanie na trawie lub dywanie - ( klasa 6d). Na pikniku było wiele atrakcji: degustacja 

przygotowanych sałatek owocowych i warzywnych, owoców i warzyw, czytanie wierszy i 

rymowanek , inscenizacja wiersza J. Brzechwy Na straganie, śpiewanie piosenek o warzywach           

i owocach z przedszkola, dyskusja na temat zdrowego odżywiania oraz ulubionych potraw 

uczestników, zabawy, zagadki, konkursy. 

Ponadto uczennice z klasy  6d wraz z opiekunami przygotowały w bibliotece wiosenny kram 

smacznych i zdrowych rozmaitości: „Na straganie”.  Uczniowie  delektowali się zdrową 

żywnością podczas degustacji na przerwach oraz uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, gdzie 

zapoznawali się  z piramidą żywności, uczestniczyli w quizach, zabawach, konkursach i degustacji 

zdrowej żywności – owoców i warzyw.  Oglądali wystawę książek kucharskich oraz 

przyrodniczych.    

 

     W czwartek 27.04.2017 r. odbył się finał akcji zbierania zużytych zepsutych telefonów 

komórkowych oraz konkurs wiedzy ekologicznej dla poszczególnych poziomów klas „Szkolny 

Mistrz Ekologii” i konkurs recytatorski pt.: „Zachwyćmy się przyrodą”. 

We wszystkich konkursach uczniowie spisali się na medal. 

Dzień ten przebiegał pod hasłem : „Z przyrodą za pan brat” 

 

     Ostatni dzień 28.04.2017 r. (piątek) przebiegał pod hasłem „Twórzmy klimat w szkole”. 

Zarówno w tym dniu jak i przez cały tydzień, podczas lekcji wychowawczych 

uczniowie wszystkich klas mieli okazję zapoznać  się z filmem pt: „Twórzmy klimat w szkole”. 

Film ten powstał z inicjatywy Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz MEN. 
    Rajd do rezerwatu przyrody zaplanowany na ten dzień został  przeniesiony na inny termin  ze 

względu na niesprzyjającą pogodę. 

 

"Ten dni będziemy pamiętać" – Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie. 

 

 

(Zdjęcia z przebiegu akcji „Tydzień dla Ziemi” w załącznikach w zakładce: biblioteka) 

 

 

 

Organizatorzy: A. Wolak i E. Jewuła 

 
 


