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CELE PROJEKTU 
 wychowanie ekologiczne, 

 wychowanie przez tworzenie sztuki codziennego użytku, 

 praktyczne uczenie recyclingu, 

 rozwój zdolności manualnych, 

 rozpowszechnianie różnorodnych technik plastycznych, 

 rozwój zmysłu artystycznego dzieci, 

 stworzenie warunków sprzyjających wspólnej zabawie, 

 kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na 

piękno, 

 pobudzanie inicjatywy i inwencji w spontanicznej twórczości plastycznej przez oddziaływanie 

na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo – intelektualną, 

 zwrócenie uwagi społeczności szkolnej oraz członków lokalnego środowiska na problemy 

związane z „nadprodukcją” śmieci we współczesnym świecie, 

 pokazanie w praktyce na czym może polegać recycling w naszych domach, 

 prezentacja sztuki użytkowej wykonanej przez uczniów naszej szkoły. 

 

UZASADNIENIE 
 

 Obserwując działalność plastyczno-techniczną dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej 

oraz frekwencję uczniów biorących udział w różnych konkursach plastycznych, ich pomysłowość  

i różnorodność materiałów używanych do stworzenia pięknej pracy, zrodził się pomysł na dalsze 

rozwijanie tych zainteresowań oraz ich ukierunkowanie.  

 W środkach masowego przekazu wiele się mówi na temat „nadprodukcji” śmieci przez ludzi 

na świecie, a zwłaszcza w tzw. krajach cywilizowanych. Jak uczy nas rzeczywistość nie wszystko 

co nam jest niepotrzebne musi trafić na śmietnik. Niektórym rzeczom można przyjrzeć się 

ponownie i „dać nowe życie”. Taki właśnie cel przyświeca autorkom projektu. Na zajęciach 

warsztatowych uczniowie mają poznać praktyczną stronę recyclingu, który nie musi wiązać się 

tylko z segregowaniem odpadów. Niewątpliwymi zaletami proponowanego projektu jest możliwość 

pokazania, czy wręcz pochwalenia się posiadanymi talentami, doskonalenie zdolności manualnych 

oraz, co najważniejsze, praktyczne kształtowanie świadomości ekologicznej i współ-

odpowiedzialności za naszą planetę. Chcemy pokazać dzieciom, że nie tylko to co nowe sprawia 

nam przyjemność. Możemy użyć naszej wyobraźni, kreatywności i stworzyć „coś z niczego”.  

 

CZAS POTRZEBNY NA REALIZACJĘ PROJEKTU 
 

 Rok szkolny 2014/2015. 

 

ZASOBY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU 
 

 nauczyciele prowadzący warsztaty plastyczno-techniczne, 

 nauczyciele nauczania zintegrowanego, 

 nauczyciele języka polskiego, 

 nauczyciele zajęć komputerowych, 

 instytucje prowadzące działalność ekologiczną, 

 sponsorzy, 

 materiały na warsztaty min. gazety, resztki kolorowego papieru, podarte pończochy, kolorowa 



włóczka, nici, plastikowe butelki, kartony, opakowania do jajek. 

 

OPIS REALIZACJI PROJEKTU – ETAPY 
 

I. WDROŻENIE 
 

 Upublicznienie projektu:  

 uzyskanie wstępnej aprobaty dyrektora szkoły,  

 przedstawienie projektu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i poinformowanie  

o planowanym przedsięwzięciu oraz zamiarach jego realizacji w roku szkolnym 2014/2015. 

 

II. REALIZACJA 
 

 Projekt edukacyjny ekologiczno – plastyczny „Coś z niczego” będzie realizowany od 

września do kwietnia roku szkolnego 2014/2015. Trzon projektu stanowią warsztaty ekologiczno – 

plastyczne skierowane do uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach. Pozostałe działania 

odbywają się na wybranych lekcjach. Są to:  

 redagowanie na lekcjach przez uczniów „Listów do Ziemi”, pod kierunkiem nauczycieli 

(klasy 1-3 oraz zerówki przygotowują listy rysowane, natomiast uczniowie klas 4-6 piszą listy na 

lekcjach języka polskiego), 

 zachęcenie uczniów do odwiedzania stron o charakterze ekologicznym, na lekcjach zajęć 

komputerowych. 

Projekt zakończy happening zorganizowany 22 kwietnia 2015 roku z okazji obchodów „Dnia 

Ziemi” z udziałem zaproszonych gości oraz gościa specjalnego – przedstawicieli Fundacji „Arka”. 

 

III. EWALUACJA 
 

 Ocena efektywności projektu  zostanie dokonana na podstawie: 

 opinii dyrektora szkoły,  

 frekwencji uczniów biorących udział w zajęciach warsztatowych, 

 krótkiej ankiety wypełnionej przez uczniów. 

 

METODY AKTYWIZUJĄCE 
 

Edukacja plastyczna i ekologiczna umożliwia dziecku obcowanie z różnymi rodzajami sztuki 

plastycznej i rozwija jego własną ekspresję. Dziecko od najwcześniejszych lat poznaje plastykę 

poprzez własną twórczość rysunkową i oglądanie obrazków. Wraz z rozwojem poszerza się zakres 

treści i technik, z którymi dziecko obcuje. Kontakt z przyrodą, otaczającym nas światem i własna 

działalność plastyczna wywiera wpływ na całą osobowość dziecka, przyczyniając się do 

kształtowania jego emocjonalnego i pozytywnego stosunku do otaczającego świata, rozwijając jego 

uczucia i wyobraźnię, zdolności do działania i potrzebę obcowania z czystym, zadbanym 

środowiskiem. 

Zacieśnianiu więzi dziecka ze środowiskiem i sztuką służą różne formy i metody. Należą do nich:  

 

 metoda samodzielnych doświadczeń – polega na przyzwyczajaniu do samodzielnych 

poszukiwań nowych technik plastycznych, które wykorzystują odpady;  

 pogadanki; 

 pokazy;  

 rozmowy;  

 obserwacje;  

 kierowanie aktywnością dziecka; 

 połączenie plastyki i przyrody: wycieczki, spacery zabawy na świeżym powietrzu nie tylko 

inspirują, ale są tematem prac, wyrażają podziw i emocje dziecka związane z otaczającym go 

światem.  

 



PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU 
 

Uczeń: 

 zna znaczenie słowa recycling, 

 poznaje praktycznie różne techniki plastyczno-techniczne, 

 potrafi samodzielnie wykonać prostą pracę wykorzystując poznaną technikę, 

 doskonali swoje zdolności manualne, 

 rozwija swoją wyobraźnię, 

 wie jak ponownie wykorzystać niektóre przedmioty, 

 tworzy sztukę codziennego użytku wykorzystując podpowiedzi oraz własną pomysłowość, 

 odpowiedzialnie korzysta z Internetu, 

 potrafi wyszukać potrzebne informacje wykorzystując Internet, 

 rozwija swoją świadomość ekologiczną, 

 jest współodpowiedzialny za naszą planetę. 

 


