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                                  Rok szkolny 2014-2015 w świetlicy, to wybór i realizacja efektywnych poczynań na rzecz środowiska 

naturalnego.  Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek ( Ewy Biegańskiej, Urszuli Młodzianowskiej i Jolanty Słotwińskiej)  

pracowali nad edukacyjnym projektem ekologicznym pt.: „ Bluszczolandia”. Projekt realizowany był od kwietnia 2015 do 

czerwca 2015 r. Obejmował grupę uczniów edukacji wczesnoszkolnej i angażował młodzież gimnazjalną.  Miłośników piękna 

przyrody zapraszamy do relacji z nowej ekologicznej wędrówki po galerii świetlicy oraz na stronie: 

http://www.ssp101.olsztyn.pl/edukacyjny-projekt-ekologiczny-bluszczolandia-szkolny-zakatek-przyrody/  

                                     Stworzyliśmy tam niecodzienne miejsce do relaksu i nauki poprzez obserwację.  Znaleźliśmy odpowiedni 

gatunek bluszczu, który rośnie przy pergoli i stworzył piękny zakątek, dając schronienie owadom i ptakom oraz wpłynął na 

poprawę estetyki otoczenia szkoły; poniżej Pani Ula zasadziła różne trawy, a gdy podrosną zachęcą skrzydlatych przyjaciół do 

odwiedzin. „Bluszczolandia” to niewielkie miejsce przed budynkiem, które cały czas ulepszane i pielęgnowane cieszy i zachęca do 

gościny.  Na świeżym powietrzu można uczestniczyć w zielonych lekcjach, w ciszy odpocząć i podpatrywać rozwój roślin.  

                                    Dla możności prowadzenia zielonych lekcji przy ścieżce ekologicznej ławeczki postawiliśmy. Środki na 

działalność ekologiczną w wysokości 1000,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Olsztynie. 

                                    Wcześniej z liderami klasowymi opracowaliśmy plan powstania nowego ekologicznego wyzwania. Regularnie 

realizowaliśmy same ciekawe działania:  

- zdobyliśmy akceptację pomysłu Pani dyrektor, 

- wybraliśmy miejsce z Panią Ewą i Ulą Młodzianowską, 

- wymyśliliśmy rodzaj roślin do „zielonej przystani”, 

- z Panią Jolą Słotwińską  i Panią Martą Wasillewską- Frągnowską urządziliśmy plastyczny konkurs na wymarzony obraz 

„Bluszczolandii”, 

- zamówiliśmy ławki, 

- kupiliśmy pergolę, 

- Pan konserwator pomógł nam wmontować trwałe elementy, 

- Pani Ania Rudnicka podarowała pędy bluszczu, by przed budynkiem rosły ciekawe, różne rośliny. 

  Wreszcie Pani Ula z gimnazjum zasadziła w nowym, zielonym kąciku pnącze przy pergoli. Dołożymy jeszcze piękne, ozdobne 

trawy i gotowe. 

                                   Mamy urokliwe, zaciszne miejsce dla siebie, rodziców i przyjaciół szkoły. Zasadziliśmy jeszcze piękne, 

ozdobne trawy i gotowe. 

                                   Dodatkowe poczynania w ramach projektu to m.in.:  

- spotkanie z ekspertami historii, biologii, geografii i plastyki, 

- utrwalenie wiadomości poprzez korzystanie z bogatych programów i akcji ekologicznych, 

- realizacja Projektu EDUSCIENCE największego projektu innowacyjnego realizowany w obszarze nauk matematyczno-

przyrodniczych, 

- Zdobycie międzynarodowego certyfikatu ZIELONEJ FAGI . 

                            

Zdjęcia: 

http://www.ssp101.olsztyn.pl/pani-ula-z-gimnazjum-tworzy-zielony-zakatek/  
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