
Program edukacji ekologicznej: 

"DRZEWA - CUDA NATURY" 

 

Rozpoczynamy w naszej szkole realizację programu edukacji ekologicznej: 

"Drzewa – cuda natury”. Ma on na celu uświadomienie, że od naszych 

codziennych decyzji zależy jakość  życia na Ziemi.  

Działania nasze będziemy prowadzić zgodnie z zielonym kalendarzem 

ekologicznym: 

Październik – Miesiąc Drzew 

Światowy Dzień Drzewa – 10 października 

Listopad – Miesiąc Czystego Powietrza 

Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada 

Grudzień – Miesiąc Klimatu 

Światowy Dzień Klimatu – 8 grudnia 

W ramach realizacji programu będą podejmowane następujące działania: 

Cele szczegółowe: 

 edukowanie uczniów z zakresu profilaktyki zagrożeń zdrowotnych 

wynikających z zanieczyszczeń powietrza, w tym smogu, 

 kreowanie u uczniów, a pośrednio również u ich rodziców, postawy 

osobistej odpowiedzialności za stan lokalnego i globalnego 

ekosystemu, 

 zapoznanie uczniów z rolą drzew i zieleni w oczyszczaniu powietrza 

i stabilizacji atmosfery, 

 rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody;  

 umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum; 

 dostarczanie radości, przyjemnych wrażeń i przeżyć. 

 

 



Działania: 

 Przeprowadzenie akcji „Posadź drzewko dla pokoju” – coroczna, 

szkolna akcja obejmująca sadzenie drzew i krzewów na terenie 

wokół szkoły. 

 założenie ścieżki przyrodniczej Drzewa i krzewy SP118 – edukacja 

przyrodnicza kl. I – VII  na zielonych terenach przyszkolnych  

  opracowanie z uczniami zielnika – kart charakterystyk dla drzew 

i krzewów rosnących wokół szkoły oraz prezentacji multimedialnej 

do zamieszczenia na stronie szkoły), wykonanie zewnętrznych tablic 

edukacyjnych nt. drzew, w tym szczególnie drzew rosnących 

na terenie szkoły. 

 przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na podstawie scenariuszy 

EkoCentrum: "Zieloni sprzymierzeńcy" – tematyką zajęć jest rola 

drzew i zieleni w oczyszczaniu powietrza i stabilizacji atmosfery. 

 przeprowadzenie konkursów z okazji Dnia Drzewa:   

o w klasach IV – plakat "Życie w koronach drzew" – przyroda – 

Magdalena Krawczyk 

o w klasach V – prezentacja  "Drzewo jako środowisko życia" 

(życie w koronach drzew, życie na korze i wewnątrz pnia, 

życie wśród korzeni") – geografia – Renata Lenart 

o w klasach VI - ulotka "Rola drzew w ekosystemie 

(z uwzględnieniem poprawy jakości powietrza) – biologia – 

Bogumiła Hucaluk-Pacek. 

 wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 

Salamandra w Myśliborzu na zajęcia terenowe pt. Ścieżka 

dydaktyczno-przyrodnicza „Wąwóz Myśliborski. Celem zajęć będzie 

poznanie różnorodności drzew charakterystycznych dla Dolnego 

Śląska i określenie roli drzew jako ważnego ekosystemu Ziemi. 

 udział w warsztatach prowadzonych przez edukatorów EkoCentrum 

Wrocław: "Dobra atmosfera". Tematem przewodnim zajęć jest 

problematyka zanieczyszczeń powietrza i ochrony atmosfery, 

pełniąca rolę zagadnienia „parasolowego” dla szerokiego spektrum 

zagrożeń zdrowotnych i ekologicznych. 

 happening na zakończenie projektu połączony z prezentacją prac 

uczniów i ścieżki dydaktycznej. 
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