
Innowacja programowo-metodyczna: „Rycerze przyrody i ekologii” 

                 Uczniowie  klas  I-III  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w Łącku
uczestniczyli  w innowacji programowo-metodycznej "Rycerze przyrody i ekologii".
Głównym  celem  prowadzonych  działań  było  uświadomienie  uczniom,  że
zanieczyszczenie środowiska naturalnego to realne niebezpieczeństwo, które wpływa
negatywnie na funkcjonowanie człowieka. Działania podejmowane w trakcie realizacji
innowacji miały wzmacniać w najmłodszych przeświadczenie, że to od nich zależy,
czy  następne  pokolenia  będą  miały  szansę  korzystać  z  naturalnych  zasobów
środowiska, w przystępny sposób przybliżyć dzieciom świat przyrody, uświadomić, że
są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać postawy
proekologiczne.   
          Zadania realizowane były systematycznie, zgodnie z założeniami przyjętymi  w
planie.  W przeciągu  dwóch  lat  uczniowie  brali  udział  w wielu  przedsięwzięciach,
realizujących wyżej opisane cele.

 Już  na  początku  roku  szkolnego  wspólnie  z  nauczycielem  bibliotekarzem
została zorganizowana zbiórka zużytych baterii. Uczniowie chętnie umieszczali
je  w  specjalnych  pojemnikach.  Akcja  trwała  przez  cały  okres  innowacji  i
angażowała zarówno dzieci, jak i rodziców.

 Bardzo dużo uczniów uczestniczyło także w zbieraniu zakrętek, dzięki czemu
naocznie  przekonali  się,  że  elementy  plastikowe  mogą  być  używane
wielokrotnie. 



 W ramach realizacji  tematów zajęć dzieci uczestniczyły w eksperymentach i
doświadczeniach  przyrodniczych.  Brały  udział  w  wycieczkach
przedmiotowych  do  lasu,  sadu,  na  łąkę  oraz  nad  rzekę.  W  bezpośrednim
kontakcie z przyrodą poznawały najbliższe ekosystemy.

 Dwa razy  odwiedzili Nadleśnictwa w Starym Sączu i Rytrze, gdzie poruszany
był temat ochrony fauny i flory spotykanej w lasach. Uczniowie rozwiązywali
krzyżówki  i  zagadki.  Za  dobre  odpowiedzi  otrzymywali  nagrody.  Leśniczy
opowiadał o przygodach, jakie przeżywa podczas wędrówek po lesie. Dzieci
miały także okazję  obejrzeć malarstwo przedstawiające  przyrodę i  zobaczyć
naturalne okazy zwierząt.



 Wszyscy  zaangażowali się w akcję „Sprzątanie świata”, która odbyła się w
kwietniu przy współudziale zakładu komunalnego w Łącku.

 Dzieci  wzięły  również  liczny  udział  w  szkolnych  konkursach  plastycznych
„Nad łąką kwiatów tyle,  a nad nimi motyle”,  "Barwna jesień dary w koszu
niesie",  "Idzie wiosna i przyroda jest radosna".  Niezwykle pomysłowe prace
uczniów  wyeksponowane  zostały  na  gazetkach  szkolnych.  Wnikliwe  ujęcie
zjawisk przyrody wzbudziło zachwyt oglądających te małe dzieła sztuki.



 Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas pierwszych i trzecich przedstawili program
artystyczny pt. „Moja Ziemia- Mój dom”. Pokazano w nim, jak początkowe
drobne  zaniedbania  prowadzą  do  poważnych  ekologicznych  problemów.
Sugestywny,  zapadający  w  ucho  tok  dziecięcej  narracji,  wsparty  świetnie
dobranymi  strojami  i  rekwizytami  uświadomił  publiczności,  jak  ważne  jest
mądre współżycie z przyrodą.

 W  ramach  kształtowania  postawy  proekologicznej  zorganizowany  został
konkurs wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, w którym wzięli udział uczniowie
klas  trzecich.  Zaprezentowali  oni  bardzo  wysoki  poziom  wiedzy  z  zakresu
ekologii.

 W  kolejnym  konkursie  „Zmieniamy  odpady  na  rzeczy  do  zabawy”,
zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale i rodzice. Przedsięwzięcie to łączyło
w  sobie  troskę  o  środowisko  naturalne  z  praktycznym  podejściem  do
rozwiązania  problemu  nadmiaru  zbędnych  rzeczy.  Dzieci  ze  zużytych
przedmiotów przeznaczonych do wyrzucenia stworzyły piękne i funkcjonalne
zabawki.



 Uczniowie  naszej  szkoły  podejmowali  również  wyzwania  na  szczeblu
gminnym. Wspaniale zaprezentowali się w gminnych konkursach plastycznych
„Ptaki Beskidów, Gorców i Pienin”, " W znajomości własnych gór nie dajmy
się ubiec obcym. Ssaki Beskidów, Gorców i Pienin" , „Ocalić od zapomnienia-
najciekawszy  zakątek  naszej  gminy”,  "Odpady  segregujesz  dobrze
postępujesz",  „Eko-Moda".

 Dzieci  uczestniczyły  także  w  prelekcji  z  przedstawicielem  EMPOL-u.  Na
spotkaniu  poruszany  był  temat  segregacji  odpadów.  Zajęcia  obfitowały  w
niezwykle  interesujące  i  rozwijające  zabawy,  których  podstawę  stanowiły
animacje,  krzyżówki i  rebusy.  Po prelekcji  uczestnicy,  którzy wyróżniali  się
wiedzą i spostrzegawczością, otrzymali gadżety firmy.

 Mali  przyrodnicy  z  klas  drugich  brali  udział  w  warsztatach  edukacyjnych
organizowanych w Ogrodach Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.
Dzieci poznawały tam  w praktyce prawa  rządzące naturą.

 W naszej szkole odbyło się ponadto spotkanie z animatorami z Małopolskiego
Centrum Nauki – „Cogiteon”, podczas którego mali badacze poprzez zabawę
poznawali  prawa fizyki i przeprowadzali proste doświadczenia chemiczne.

 W  czerwcu  uczniowie  klas  pierwszych  wzięli  udział  w  wycieczce  do
Gospodarstwa  Pasiecznego  w  Stróżach.  Podczas  pobytu   u  Bartnika
wzbogaciły  wiedzę o życiu pszczół i ich roli w życiu człowieka, degustowały
miody, w trakcie zajęć  warsztatowych wykonywały świeczkę z wosku.

 Ekolodzy  z  klas  trzecich  wyruszyli  natomiast  na  dwudniową wycieczkę  do
Pienińskiego Parku Narodowego. Wyprawa na Durbaszkę umożliwiła bliższe
spotkanie z naturą, a wizyta w ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym obfitowała
w  wiele  atrakcji.  Dzieci  miały  również  szansę  podziwiać  krajobraz  z
Wysokiego Wierchu.



 Dzieci wraz z rodzicami chętnie wzięły udział w konkursie na największą ilość
zgromadzonej makulatury. Ich aktywność poskutkowała wysokimi lokatami w
rankingu klas z całej gminy.

 Wszyscy  uczniowie  brali  udział  w  ekologicznych  zajęciach  warsztatowych
dotyczących prawidłowej  segregacji  odpadów w ramach projektu „Edukacja
Ekologiczna  w zakresie  gospodarki  odpadami  wśród dzieci  z  terenu Gminy
Łącko”. 

 Klasy drugie udały się do Gorczańskiego Parku Narodowego, gdzie odbyły się
warsztaty  edukacyjno-ekologiczne.  Uczestnicy  wycieczki  obejrzeli  film
przyrodniczy  na  temat  polskiej  fauny  i  flory.  Atrakcyjnym punktem całego
wydarzenia były ćwiczenia warsztatowe w terenie.





 Klasy  trzecie  uczestniczyły  w ogólnopolskim konkursie:  „Magiczne  drzewo
słodziaków”.  Dzieci  tworzyły  drzewa  z  elementów  nadających  się  do
recyklingu.  Później  dekoracja  ta  została  wykorzystana  w  trakcie  obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

 W  lutym  uczniowie  wykazali  się  dużą  kreatywnością,  tworząc  ciekawe  i
interesujące  plakaty  oraz  gry  planszowe  o  tematyce  przyrodniczej  i
ekologicznej.  Była  to  bardzo  dobra  okazja  do  tego,  aby pokazać,  że  dzięki
zabawie można się wiele nauczyć.





 Z powodu pandemii  przedstawienie  teatralne  pt."Tymoteusz  ratuje  Ziemię",
uczniowie oglądali online.

 W maju  dziewczynki  z  klasy  II  "Matka  Natura"  przemieniła  w  prawdziwe
ekologiczne  modelki.  Zaprezentowały  one  suknie  inspirowane  porami  roku.
Chociaż  kreacje  wykonane  były  z  odpadów,  zachwyciły  wszystkich
oglądających. 

 Wszyscy kochamy zwierzęta, dlatego uczniowie bardzo chętnie włączyli się w
akcję   "Pusty tusz do paki  wrzuć i  dokarmiaj  zwierzaki".  Za zebrane puste
opakowania po tuszu organizatorzy zakupią karmę dla zwierząt ze schroniska. 

               Na zakończenie innowacji uczniowie klas I-III ubrani w zielone stroje
z  własnoręcznie  wykonanymi  emblematami,  oczywiście  z  recyklingu,
przemaszerowali  w  barwnym  happeningu   ulicami  Łącka,  przypominając
mieszkańcom, że o planetę  Ziemię musimy dbać wszyscy,  aby następne pokolenia
mogły podziwiać jej piękno.





 






