WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

W naszej szkole realizowany jest
Program Edukacji Ekologicznej
pn. „Razem dla czystego powietrza”
Całkowita wartość projektu 25000, 00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 21100, 00 zł, wkład własny 3900, 00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 21100 zł zostanie przeznaczona na:
- zakup pomocy dydaktycznych 7810, 00 zł
- organizację wycieczek 9590, 00 zł
- organizację warsztatów stacjonarnych – 1500, 00 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach – 2200, 00 zł
Zakres projektu:
Program Edukacji Ekologicznej „Razem dla czystego powietrza” obejmie uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie.
W wyniku realizacji wyżej wymienionego projektu wzrośnie poziom wiedzy uczestników oraz zostaną wykształcone
postawy proekologiczne wśród dzieci uczestniczących w programie.
Działania podejmowane w ramach realizacji projektu:
- Warsztaty stacjonarne.
Uczniowie będą uczestniczyli w stacjonarnych warsztatach przeprowadzonych przez Mobilne planetarium „Sfera wiedzy”
na temat: „Sposoby ograniczenia zanieczyszczenia” i „Planeta Ziemia - dwie drogi ku przyszłości” oraz w warsztatach
wikliniarskich z papieru „Skarby z recyklingu” i decoupage „Coś z niczego” przeprowadzone przez Akademię Art Akcja.

- Wycieczki autokarowe:
- do Gigantów Mocy w Bełchatowie (dwie), w czasie których uczniowie poznają funkcjonowanie kopalni węgla brunatnego
i elektrowni. Dowiedzą się, jakie działania prowadzi kopalnia i elektrownia w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
- do Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku w celu poznania pracy meteorologa, sposobów badania pogody oraz wpływu
zanieczyszczeń powietrza na wiarygodność przeprowadzanych badań.
- na zaporę na Pilicy i do Spalskiego Parku Krajobrazowego, gdzie uczniowie poznają działanie tamy spiętrzającej wodę,
zobaczą ciekawe miejsca przyrodnicze, w których oczyszczane jest powietrze.
- do elektrownii wiatrowej i Parku Jurajsko – Botanicznego w Kołacinku, w czasie której uczniowie zapoznają się z
działaniem elektrowni wiatrowej oraz poznają zwierzęta żyjące w innej erze, a także drzewa, które są ekologicznymi
filtrami powietrza.
- do elektrowni wiatrowej i Łowicza; w czasie jej trwania uczniowie zostaną zapoznani z działaniem elektrowni wiatrowej
oraz poznają rośliny biorące udział w oczyszczaniu powietrza.
- do elektrowni wiatrowej na górze Kamieńsk i Szkółki Leśnej Borowiny w Bełchatowie; uczniowie zostaną zapoznani
z działaniem elektrowni wiatrowej oraz poznają rośliny biorące udział w oczyszczaniu powietrza.
- Realizacja projektów i związanych z nimi konkursów.
Projekt „Witaj wiosno”, w ramach którego zostaną zorganizowane dwa konkursy: Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno –
-Przyrodniczej „Powietrzne szarady” i Gminny Konkurs Przyrodniczo - Plastyczny „Walczymy ze smogiem - dbamy o nasze
miasto”.

Projekt „Dni Ziemi”, podczas którego odbędą się cztery konkursy: „Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologiczno – Przyrodniczej
„Czyste powietrze wokół nas”, Szkolny Konkurs Recytatorski „Ponura bura chmura, czyli walczymy ze smogiem”, Szkolny
Konkurs Plastyczny na znaczek: „Jak chronić powietrze”, Szkolny Konkurs Informatyczny na znaczek i ulotkę informacyjną:
„Jak chronić powietrze?”. Nagrody dla uczestników konkursów zostaną zakupione ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Zakupione w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej „Razem dla czystego powietrza” pomoce dydaktyczne będą
wykorzystane podczas lekcji przyrody, zajęć pozalekcyjnych koła doświadczalno – przyrodniczego i zajęć edukacji
ekologicznej w klasach I – III.
W działania prowadzone podczas realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Razem dla czystego powietrza” zostaną
włączeni rodzice. Na zebraniach klasowych zostanie przeprowadzona pogadanka nt. „Dbajmy o czyste powietrze”,
dodatkowo zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne z udziałem rodziców - „Dzień latawca".

Uczniowie SP nr 4, w ramach bezpośredniego zaangażowania w realizację projektu, będą mieszkańcom miasta wręczać
ulotki zachęcające do dbania o powietrze i niezanieczyszczanie go przez spalanie śmieci w piecach, jeżdżenie samochodami
bez katalizatorów itp.

