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Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym elemen-

tem kształcenia na wszystkich etapach nauczania. Zaję-

cia z elementami ekologii prowadzone są już w przed-

szkolu. Zagadnienia związane z klimatem i ochroną 
środowiska znajdują się w podstawach programowych 
oraz mieszczą się w ramach programu wychowawczo
-profilaktycznego szkoły. Bardzo popularne są również 
różne projekty mające za zadanie promowanie zagad-

nień związanych z ochroną środowiska naturalnego 
człowieka. Jednym z takich działań ekologicznych jest 
projekt „Lekcja Nieśmiecenia”. Jest to projekt edu-

kacyjny realizowany przez Fundację Nasza Ziemia we 
współpracy z firmą Henkel Polska sp. z o.o. Celem pro-

jektu jest wspieranie szkół w procesie edukacji ekolo-

gicznej związanej z segregacją odpadów.
W pierwszej edycji Ogólnopolskiego projektu 

„Lekcja Nieśmiecenia”, Szkoła Podstawowa im. 
Książąt Pomorskich w Słonowicach została jednym 
z laureatów. Za swoje działania ekologiczne prowa-

dzone na terenie placówki oświatowej, jaką jest szkoła 
otrzymaliśmy ściankę edukacyjną do segregacji odpa-

dów. Koordynatorem projektu na terenie szkoły była 
Jolanta Bajorska. W sprawozdaniu z prowadzonych 
zajęć, poza opisem wszystkich działań, które zachęca-

ły do dbania o naszą planetę, uczniowie – pod nadzo-

rem koordynatora –musieli opisać, jak wykorzystają 
ewentualną nagrodę. W ten sposób powstał wesoły esej  
o działaniach ekologicznych prowadzonych w naszej 
szkole. Oto on:

Na środkowym Pomorzu, wśród lasów i pięknych 
łąk stoi mała szkoła, a w niej dużo mądrych głów. 

Wszyscy w tej szkole wiedzą, że słońce jaśniej świe-

ci, gdy segregujemy śmieci. Więc ważna sprawa, żeby 
FUNDACJA nam piękne kosze przyznała. One pomogą 
wszystkim w krzewieniu mądrej myśli: SEGRGACJA 
WAŻNA SPRAWA, BO TO ZDROWA ZIEMIA CAŁA. 
Na korytarzu ustawimy kolorowe pudełeczka i każdemu 
pokażemy, jak zgniatamy plastykowe buteleczki. Przyj-
dzie mama, tata, babcia – ich też nauczymy zgniatać. 
Potem wszystkim zaśpiewamy, że użycie pojemników 
to ważny krok do nadania śmieciom nowego życia. 
Wiemy już, że „najtrudniejszy pierwszy krok. Za nim 
innych zrobisz sto. Najtrudniejszy pierwszy gest. Przy 
drugim już łatwiej jest”. Segregacja śmieci to przecież 
ważna sprawa. Cały czas świat sprzątamy: baterie 
zbieramy, nakrętki do serca wrzucamy, stare książki 
i papier układamy, wszystkie inne śmieci w koloro-

we worki wkładamy. „NASZA ZIEMIA” nam pomoże  
w promowaniu ekologii. Wszystkie dzieci już się cieszą, 
już nóżkami przebierają, kiedy zestaw otrzymają, kiedy 
wrzucą pierwszy papier do niebieskiego pojemniczka, 
do żółtego plastik, a do zielonego szkło. Wszystkim ro-

dzicom i sąsiadom dziękujemy, że nam w działaniach 
ekologicznych pomagają i o nasze środowisko dbają. 
My, uczniowie deklarujemy, że działania ekologiczne 
rozpowszechnimy w radio, telewizji i prasie. Bądźmy 
razem.

Zgodnie ze złożoną obietnicą Fundacja Nasza Zie-

mia zamontowała na korytarzu kolorowy zestaw do se-

gregacji śmieci, z którego już teraz wszyscy korzystają.
Obecnie Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła II edycję 

programu „Lekcja Nieśmiecenia”. Więcej informacji 

Jolanta Bajorska

„Lekcja Nieśmiecenia”
UCZNIOWIE Z SP W SŁONOWICACH WŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE 
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można znaleźć na stronie https://www.lekcjaniesmie-

cenia.pl. Zachęcam do udziału.
Na terenie naszej Szkoły systematycznie prowadzo-

ne są liczne działania mówiące o ochronie środowiska 
i ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji 
śmieci i zdrowego odżywiania. Dwa lata temu zosta-

liśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu „Gotuj 
się na zmiany”. Wówczas promowaliśmy głównie 
zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem. 

Należy pamiętać, że aby osiągnąć pozytywny re-

zultat podjętych działań ważna jest nauka w okre-

sie wczesnoszkolnym, która powinna odbywać się 
w powiązaniu z zabawą i przy współpracy ze środo-

wiskiem lokalnym, a przede wszystkim z rodzicami. 
Szczególnie widoczne było to podczas nauki zdalnej, 
kiedy uczniowie – realizując zagadnienia związane  
z projektem „Gotuj się na zmiany” – przygotowywa-

li, wspólnie z rodzicami, swój zdrowy posiłek. W ten 
sposób udało się zaszczepić nawyki zdrowego żywie-

nia w rodzinach. Na zdjęciach widzimy dzieci ze swo-

imi potrawami.
Kolejnym projektem realizowanym w ramach 

działań ekologicznych będzie utworzenie tradycyjne-
go sadu na terenie przyszkolnym. Już przeprowadzo-

ne zostały badania gleby wspólnie z panem Jackiem  
z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszali-
nie. Pan Jacek nauczył dzieci pobierać próbki ziemi do 
badań, pokazał jak wyglądają pąki kwiatowe i liściaste. 
Następnie dzieci wykonały gałązki wiśni, które zmie-

niają się w czasie wszystkich pór roku. W tym roku  
w minisadzie zostaną posadzone drzewka starych od-

mian wiśni. Na założenie sadu otrzymaliśmy środki 
z Fundacji BOŚ. Może już niedługo będziemy mogli 
spróbować pierwsze wyhodowane przez nas wiśnie. 

W następnym roku odbędzie się kolejna edycja 
tego projektu. Więcej informacji na stronie: https://
tradycyjnysad.pl Zachęcam do udziału w tym i innych 
proekologicznych przedsięwzięciach, bo korzyści, 
jakie wynikają z działalności ekologicznej naszych 
uczniów są długofalowe – kształtują świadomych  
i mądrych mieszkańców naszej Planety.

Niech piękny, ponadczasowy tekst Jonasza Kofty 
towarzyszy nam codziennie i będzie mottem wspól-
nych działań ekologicznych.

„Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście

W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą

W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton”

Jolanta Bajorska

Nauczycielka z wieloletnim stażem pracy. Obecnie pra-

cuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pla-

styki w Szkole Podstawowej im. Książąt Pomorskich  
w Słonowicach. Pełni funkcję eksperta do spraw awansu 
zawodowego nauczycieli w zakresie pedagogiki, naucza-

nia początkowego, wychowania przedszkolnego, etyki, 
ekologii, zarządzania, wychowania seksualnego, terapii 
pedagogicznej. Jej pasją jest turystyka i aktywny wypo-

czynek. Posiada uprawnienia przewodnika turystyczne-

go po powiecie słupskim i lęborskim. Często można ją 
spotkać na szlakach w Słowińskim Parku Narodowym.


