WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

W naszej szkole realizowany jest
Program Edukacji Ekologicznej
pn. „Dbamy o powietrze”
Całkowita wartośd projektu 16966, 00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 15296, 00 zł, wkład własny 1700, 00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 15296,00 zł zostanie przeznaczona na:
- zakup pomocy dydaktycznych 2636, 00 zł
- organizację wycieczek 10075, 00 zł
- organizację warsztatów stacjonarnych – 2370, 00 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach – 1435, 00 zł
- zakup materiałów biurowych – 480, 00 zł

Zakres projektu:
Program Edukacji Ekologicznej „Dbamy o powietrze” 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.
Warsztaty stacjonarne.
Uczniowie będą uczestniczyli w stacjonarnych warsztatach przeprowadzonych przez „Świat przygód” na temat: „Zabawy z powietrzem” i
„Zabawy i gry o ochronie powietrza”.
Zostanie zorganizowanych 6 wycieczek autokarowych:
- dwie do Gigantów Mocy w Bełchatowie i Szkółki Leśnej „Borowiny”. Uczniowie poznają działanie kopalni węgla brunatnego i elektrowni.
Dowiedzą się, jakie działania prowadzi kopalnia i elektrownia w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

- do Załęczaoskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie zostaną zapoznani z walorami przyrodniczymi tego parku.
- 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 Parku Krajobrazowego Wzniesieo Łódzkich i Centrum Nauki i Techniki EC 1 w Łodzi. Dzięki zajęciom uczniowie zdobędą wiedzę nt. ochrony
parku przed szkodliwością emisji dwutlenku węgla z sąsiadujących miast woj. łódzkiego. Podczas zwiedzania Centrum nauki i techniki EC 1
poznają odnawialne źródła energii. Pokaz w Planetarium pt. „Tajemnice Słonecznych Promieni” przybliży uczniom znaczenie energii słonecznej.
- do Parku Krajobrazowego Wzniesieo Łódzkich i Experymentarium w Manufakturze w Łodzi. Dzięki zajęciom uczniowie zdobędą wiedzę nt.
ochrony parku przed szkodliwością emisji dwutlenku węgla z sąsiadujących miast woj. łódzkiego. Podczas zwiedzania Experymentarium poznają
odnawialne źródła energii.
W szkole zostaną zrealizowane projekty, podczas których odbędą się konkursy.
- Projekt „Dni Ziemi”, podczas którego odbędą się cztery konkursy: „Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologiczno – Przyrodniczej „Powietrzne szarady”,
Szkolny Konkurs Ekologiczno – Plastyczny ,,Drzewa w mieście oczyszczają powietrze” , Szkolny Konkurs Informatyczny na ulotkę informacyjną
„Jak chronić powietrze?” . Nagrody dla uczestników konkursów zostaną zakupione ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
- Dzieo latawca - Szkolny Konkurs Ekologiczno - Plastyczny „Latawiec”. Nagrody dla uczestników konkursów zostaną zakupione ze środków
WFOŚiGW w Łodzi.

Zakupione w ramach realizacji projektu pomoce dydaktyczne będą wykorzystane podczas lekcji przyrody i biologii oraz zajęd pozalekcyjnych i
zajęd edukacji ekologicznej w klasach I – III.
W działania prowadzone podczas Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Dbamy o powietrze” zostaną włączeni rodzice. Na zebraniach
klasowych zostanie przeprowadzona pogadanka nt. „Dbajmy o powietrze”, dodatkowo zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne
z udziałem rodziców - "Dzieo latawca".
Uczniowie SP nr 4 będą, w ramach bezpośredniego zaangażowania w realizację projektu będą mieszkaocom miasta wręczad ulotki zachęcające
do dbania o powietrze i niezanieczyszczanie go przez spalanie śmieci w piecach, jeżdżenie samochodami bez katalizatorów itp.

