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Akcja informacyjna
Uczniowie klasy V b wraz z nauczycielem p. Krzysztofem Krajewskim zorganizowali 
akcję promującą obchody Tygodnia Edukacji Globalnej(14-20.11.2016r). Działania 
objęły swym zasięgiem zarówno teren szkoły jak i najbliższe środowisko lokalne. 

W trakcie akcji poinformowali zainteresowanych, że edukacja globalna ma na celu 
wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie 
czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Uczniowie zapoznali 

zainteresowanych z aktualnymi wyzwaniami globalnymi oraz celami 
Zrównoważonego Rozwoju.
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Działania w TEGDziałania w TEG

Uczniowie klasy 5a poznawali 
zależności globalne  wyszukując  
informacji w różnych źródłach 
elektronicznych dotyczących pojęć: 
Globalne Południe, Globalna Północ; 
wskazywali położenie krajów 
Globalnego Południa. Poznawali 
przyczyny ubóstwa, głodu na świecie 
i zastanawiali się, w jaki sposób sami 
się do tego przyczyniają i jakie 
działania można podejmować na 
rzecz zrównoważonego rozwoju.

mapa myśli dotyczącą skojarzeń
z Afryką



Realizując założenia zajęć, uczniowie 
dowiedzieli się, jakie są cele 
zrównoważonego rozwoju, poznali, 
jakie są zależności we współczesnym 
świecie. Dowiedziawszy się o krajach 
,,bogatej Północy” - oraz ,,biednego 
Południa” cieszyli się, nie kryjąc 
zdziwienia, że żyją w bogatszej części 
świata, mają zapewniony pokój

i bezpieczeństwo.

Tematyka lekcji stała się dla uczniów 
inspiracją do wykonania prac 

plastycznych na szkolny konkurs : 

,,Jak wyobrażam sobie kraje 
rozwijające się po 2030 roku?”



Działania w TEGDziałania w TEG

Uczniowie poznawali najważniejsze 
fakty dotyczące Afryki oraz główne 
problemy z jakim boryka się ten 
kontynent. Czytali tradycyjną
afrykańską legendę pochodzącą
z Ghany pt.: „How Frog came to be 
a King of The Rivers and Marshes”
oraz odpowiadali na pytania 
dotyczące tekstu. Kolejnym etapem 
było przygotowanie w grupach 
dwuosobowych komiksu 
ilustrującego poznaną historię. 



Podczas zajęć uczniowie 
zastanawiali się nad pojęciem 
sprawiedliwości, równości oraz 
praw. Wszyscy dyskutowali, 
podejmowali w grupie różne 
decyzje i uzasadniali swoje 
opinie. Na koniec spotkania 
uczestnicy zajęć napisali 
opowiadania mające za temat 
koncepcję sprawiedliwości. 



Spotkanie z wolontariuszką
p. Weroniką Brączek

zajmującą się organizacją wydarzeń
kulturalnych, realizacją projektów na 

rzecz wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci cudzoziemskich. 

Działającą aktywnie 
w wolontariacie 

w kraju i za granicą. 

Służyło ono kształtowaniu postaw 
tolerancji, otwartości wobec innych 
ludzi, równości wobec wszystkich 
dzieci na całym świecie.



Wstępem do lekcji w kl. VI b były dobrze 
rozwiązane zadania praktyczne dotyczące 
ilości potrzebnej bibuły do ozdoby klasy. 
Jakże zaskoczeni byli uczniowie, kiedy to 
w nagrodę za poprawnie rozwiązane 
zadania mogli obejrzeć prezentację na 
temat tradycji świąt obchodzonych w 
innych krajach, przygotowaną przez ich 
koleżankę. Malika przedstawiła tradycje 
panujące w jej rodzinnym kraju –
Uzbekistanie (dowiedzieli się m. in. tego,  że 
nie obchodzi się tam świąt Bożego 
Narodzenia, za to wielkim świętem jest 
pierwszy dzień wiosny). 

„Choć uczniowie musieli jeszcze wykonać kilka obliczeń
kalendarzowych, to i tak uważają minioną lekcję za 
świąteczną”.
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SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEMSPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

„Bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju”



Odpady komunalne źródłem energii 
odnawialnej.

Uczniowie kl. V a oraz V b zapoznali się
z terminami recykling , segregacja 

surowce organiczne, surowce wtórne. 
Poznali sposoby gospodarowania 

odpadami, etapami przetwarzania 
odpadów. Z wielkim zaskoczeniem 

odnieśli się do informacji, iż odpady 
komunalne mogą być również źródłem 

energii odnawialnej. Wiąże się to
z termicznym przekształcaniem biomasy 

z odpadów komunalnych. Swoje 
przemyślenia dotyczące działań
związanych z gospodarowaniem 

surowcami wtórnymi, energią
odnawialną przedstawili w formie 

plakatów informacyjnych.



Uczniowie kl. II c  w celu „poszukiwania”
energii wraz z wychowawczyniami 
zorganizowali zajęcia kulinarne. 
Przygotowywali deser – Tiramisu, 
prezent dla mamy. Odkryli, że wykonanie 
deseru pochłania dużo energii, i to nie 
tylko potrzebnej do działania miksera, 
lodówki czy czajnika, ale również energii 
„własnych rąk”. Młodzi kucharze starali 
zamieniać mikser na trzepaczkę – jednak 
nie trwało to długo. Lekcja miała na celu 
ukazanie wykorzystania energii 
w gospodarstwie domowym. Uczniowie, 
gdy dowiedzieli się, ile wynoszą rachunki 
za prąd, zgodnie stwierdzili, że warto na 
potrzeby domu mieć swoją własną „małą
elektrownię”. 



GRYWALIZACJAGRYWALIZACJA
Główny cel gry był zgodny z 7 celem Zrównoważonego 
Rozwoju :

„Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii 

po przystępnej cenie”. 

Ponadto mieliśmy na uwadze:

- popularyzację wiedzy na temat odnawialnych źródeł
energii,

- kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia 
odpowiedzialności za środowisko, znajdowania rozwiązań
sprzyjających rozwojowi ecoenergetyki,

- promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 
biomasy, wody, wiatru, słońca i energii wnętrza Ziemi,

- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania wiedzy
z obszaru OZE.



GRYWALIZACJAGRYWALIZACJA
Działania rozpoczęły się kilka dni 
przed finałem gry. Każda z klas 
została podzielona na pięć grup 
zgodnych z OZE (energia wiatru, 
energia słońca, energia ziemi, 
energia biomasy, energia wodna). 
Zadaniem grup było pogłębienie 
wiedzy z zakresu wylosowanej 
„energii”. Poza tym klasy IV – VI SP 
oraz I – III G przedstawiły znak 
graficzny wybranego źródła energii 
w postaci plakatu. Farmę wiatraków 
wykonały kl. 0a i kl. 0b, a kl. I – III 
zgłosiły do konkursu samodzielnie 
wykonane proporczyki z autorskim 
spojrzeniem na odnawialne źródła 
energii.

„Bez względu na to, ile ma się
lat, trzeba dbać o świat”.



Na terenie boiska szkolnego 
przygotowanych zostało 5 stacji. Przy 
każdej z nich zadaniem uczniów było 
zdobycie maksymalnej ilości punktów 
odpowiadając na wylosowane pytania, 
układając puzzle, rozwiązując 
krzyżówkę lub wykreślankę. 
Rywalizacja była zacięta, szczególnie
w kl. II SP. I to właśnie one, kl. II a 

i kl. II c zdobyły I miejsce w grywalizacji 
w swojej kategorii. W kategorii kl. IV –
VI zwyciężyła kl. V b, zaś w gimnazjum 
kl. III b. Trudy pracy zostały 
nagrodzone. Uczniowie zwycięskiej 
klasy otrzymali w ramach nagrody 
lody.



RAZEM DLA POKOJURAZEM DLA POKOJU

Pierwszego czerwca 2017 r. 
Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej przeprowadził
w ramach edukacji globalnej akcję
#ChcePokojuNaSwiecie. Klasy 4-6 
oraz klasy 2b i 2c wzięły udział
w losowaniu krajów z różnych stron 

świata. Zadaniem klas było 
przygotowanie słowa „pokój”
w języku kraju, który został
wylosowany. Słowa układane były 
z uczniów poszczególnych klas. Klas 
2a układała słowo „pokój”
w języku polskim, 2c-angielskim, 
4a-duńskim, 4b-suahili, 4a-hindi, 5b-
japońskim, 6a-hiszpańskim, 
6b-maoryskim. 
https://www.youtube.com/watch?v
=XMhkAj--8LM&feature=youtu.be






