
DNI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

NR 4 W KRAKOWIE  
 
 

16 MARCA (ŚRODA) 

 

Wystawa plakatów lub wierszy autorstwa uczniów klas 6 i 7 o tematyce proekologicznej, 

w nawiązaniu do obchodów „Międzynarodowego Dnia Wody” w dniu 22 marca  

(korytarz na II piętrze) 

 

8.00 – 11.30 Doświadczenia przyrodnicze z zakresu ekologii i badania jakości 

środowiska przyrodniczego (uczniowie klas 7B i 7A, sala 28) 

  

 Wpływ zanieczyszczeń gleby na rozwój roślin; 

 Wpływ nawożenia na jakość gleby;  

 Wpływ zanieczyszczeń na jakość wód gruntowych; 

 Powstawiane smogu;  

 Wybuch wulkanu i jego wpływ na skład atmosfery w środowisku przyrodniczym;  

 Warsztaty dotyczące właściwej segregacji odpadów. 

 

12.00 – 12.30 Eko-marsz zespołów uczniowskich z klas 4 – 6 (boisko szkolne, banery 

ściągamy i zawieszamy po marszu w sali gimnastycznej)   

 

17.00 – 19.00 Dni otwarte szkoły – oprowadzanie po szkole rodziców i przyszłych 

pierwszoklasistów (zwiedzanie rozpoczyna się na parterze ze szkolnym przewodnikiem), 

rozmowy z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych 

 

 Prezentacja pracowni przedmiotowych, szkolnej biblioteki i sali gimnastycznej 

 Zajęcia dla najmłodszych „Warsztat małego przyrodnika” (świetlica szkolna i sala 23) 

 Prezentacja prac uczniów naszej szkoły o tematyce ekologicznej  

(korytarz na II i III piętrze) 

 

17.30 i 18.30 Projekcja filmów autorstwa uczniów naszej szkoły o tematyce 

przyrodniczej (II piętro: sala 28) 

 

 Projekcja zwycięskiego filmu „Nowa moda czysta woda” autorstwa uczniów naszej 

szkoły, w ramach programu edukacyjnego „Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne  

w Polsce i na Świecie” 

 Projekcja filmów z doświadczeniami przyrodniczymi  przeprowadzonymi przez 

uczniów naszej szkoły 



 

DNI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

NR 4 W KRAKOWIE  
 
 

17 MARCA (CZWARTEK) 

 

Wystawa plakatów autorstwa uczniów klas 4 i 5 o tematyce proekologicznej,  

w nawiązaniu do obchodów „Międzynarodowego Dnia Ziemi” w dniu 22 kwietnia 

(korytarz na III piętrze) 

 

10.45 – 11.30 Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej (w turnieju uczestniczą zespoły 

uczniów z klas 8, pozostali uczniowie kibicują na sali gimnastycznej) 

  

12.00 – 12.30 Eko-marsz zespołów uczniowskich z klas 7 – 8 (boisko szkolne, banery 

ściągamy i zawieszamy po marszu w sali gimnastycznej)   

 

17.00 – 19.00 Dni otwarte szkoły – oprowadzanie po szkole rodziców i przyszłych 

pierwszoklasistów (zwiedzanie rozpoczyna się na parterze ze szkolnym przewodnikiem), 

rozmowy z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych 

 

 Prezentacja pracowni przedmiotowych, szkolnej biblioteki i sali gimnastycznej 

 Zajęcia dla najmłodszych „Warsztat małego przyrodnika” (świetlica szkolna i sala 23) 

 Prezentacja prac uczniów naszej szkoły o tematyce ekologicznej  

(korytarz na II i III piętrze) 

 

17.30 i 18.30 Projekcja filmów autorstwa uczniów naszej szkoły o tematyce 

przyrodniczej (II piętro: sala 28) 

 

 Projekcja zwycięskiego filmu „Nowa moda czysta woda” autorstwa uczniów naszej 

szkoły, w ramach programu edukacyjnego „Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne  

w Polsce i na Świecie” 

 Projekcja filmów z doświadczeniami przyrodniczymi  przeprowadzonymi przez 

uczniów naszej szkoły 

 
 
  

 


