
 

Załącznik nr 1
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ
W POWIECIE POLICKIM

1 Informacje ogólne

1.1. Tytuł / Nazwa zajęć zawartych w scenariuszu

Program edukacyjny „Woda to Skarb”

1.2. Autor / Koordynator odpowiedzialny za scenariusz / numer telefonu / adres mailowy

Mgr Lidia Zasada

1.3. Planowany termin i miejsce realizacji zajęć zawartych w scenariuszu

15.04 – 08.06.2017r. SOSW im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie

1.4. Adresaci zajęć zawartych w scenariuszu (z podaniem etapu edukacyjnego i liczby 
bezpośrednich uczestników na każdym z nich)

Uczniowie Szkół Podstawowych (delegacja 5-osobowa) oraz Szkół Specjalnych (delegacja 10-
osobowa)

1.5. Kwota planowanych wydatków na realizację zajęć zawartych w scenariuszu
7428,00 zł

1.6. Harmonogram planowanych działań ujętych w scenariuszu
L.p. opis działań planowany termin

etap 
przygotowawczy

1 Wysłanie pism informacyjnych o planowanym 
programie (konkursach, ekopikniku) z ustalonym 
terminem zgłaszania chęci wzięcia udziału

15.04 – 05.05

2 Ogłoszenie konkursu plastycznego „Woda to 
skarb” - plakat zachęcający do oszczędzania 
wody, nadsyłanie prac

Do 30.05

3 Ogłoszenie konkursu na prezentację – inscenizację
pod tytułem „woda to życie” - scenki teatralne 
przedstawiane podczas pikniku

Do 05.05

4 Nawiązanie kontaktu z policjantami, studentami 
IKF w Szczecinie.

Do 15.05

etap realizacji

1 Organizacja ekopikniku 8.06.2017
2
3
4
1 Rozstrzygnięcie konkursów 8.06.2017



 

etap zakończenia 
i oceny efektów

2 Zorganizowanie wystawy pokonkursowej 8.06.2017
3
4

1.7. Kalkulacja przewidywanych kosztów

L.p. nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem
jednostka

miary

cena
jednostkowa

(brutto)

koszt
całkowity
(brutto)

1 Druk pism informacyjnych z wysyłką Szt 3,50 88,00
2 Wynajem namiotów(punkty edukacyjne) Szt 600,00 1800,00
3 Wynajem nagłośnienia komplet 1400,00 1400,00
4 Poczęstunek na Ekopikniku usługa 720,00 720,00
5 Nagrody za konkurs plastyczny Szt. 50,00 600,00
6 Wynagrodzenie dla animatorów zabaw usługa 1100,00 1100,00
7 Nagrody za prezentacje teatralne komplety 100,00 400,00
8 Wydruk i zaprojektowanie dyplomów za 

uczestnictwo w EkoPikniku
Szt. 1,25 250,00

9 Oprawa prac plastycznych - konkursowych Szt. 30,00 360,00
10 Woda dla uczestników Ekopikniku Szt. 1,00 150,00
11 Transport usługa 100,00 100,00
12 Prowadzący Ekopiknik usługa 400,00 400,00
13 Opłata dla Ziksu Szt. 200,00 200,00

2 Informacje o zajęciach zawartych w scenariuszu

2.1. Szczegółowy  opis  wszystkich  planowanych  działań  (z  podaniem  koniecznych  
do ich realizacji warunków w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki z uwzględnieniem
wymogów stawianych przepisami prawa,  w szczególności  ustawy o systemie oświaty
i ustawy Karta Nauczyciela)

Woda jest związkiem chemicznym, powszechnie znanym i stosowanym w wielu dziedzinach 
naszego życia. Ale tak naprawdę mało kto wie jak jest ważna. Wodę potrzebujemy do życia, aby
móc się rozwijać i normalnie funkcjonować. Ciekawostką jest fakt, że bez pożywienia człowiek
może żyć ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie kilka dni. Woda jest wszechobecna: w 
naszych ciałach (mózg nawet 75%), w produktach roślinnych, zwierzętach, potrzebna jest 
również do wyprodukowania wielu różnych towarów. Jest więc rzeczą oczywistą, że przy tak 
olbrzymim znaczeniu wody dla życia ludzkiego ważną sprawą jest jej ochrona. Program 
edukacyjny „Woda to skarb” ma za zadanie zapoznać uczniów Szkół Podstawowych i Szkół 
Specjalnych z problemem ochrony wody oraz kształtować postawę ekologiczną. W ramach 
programu ogłoszone będą dwa konkursy:

– plastyczny pt. „Woda to skarb” - dla uczniów klas 1-3 oraz klas 4-6, zadaniem 
uczestników będzie zaprojektowanie plakatu zachęcającego do oszczędzania wody w 
gospodarstwach domowych oraz zapobieganiu marnotrawieniu wody. Przedstawienie 
nadesłanych prac oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Ekopikniku (regulamin 
konkursu – załącznik 2)

– teatralny pt. „Woda to życie” - dla uczniów klas 4-6, zadaniem uczestników jest 
przedstawienie scenki teatralnej o tematyce ochrony wody podczas trwania ekopikniku 
(regulamin konkursu – załącznik 3).



 

Najważniejszym elementem programu będzie EkoPiknik. W pikniku mogą brać udział 
uczniowie Szkół Podstawowych  (delegacja 5os.) oraz Szkół Specjalnych (delegacja 10 os.). 
Miejscem odbywania się Pikniku jest teren należący do SOSW im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Tanowie. Podczas trwania pikniku odbywać się będzie ścieżka ekologiczno – 
edukacyjna składająca się z następujących punktów informacyjnych:

– „Woda i bezpieczeństwo” - punkt prowadzony przez policjantów lub przedstawicieli 
WOPR-u. Ma za zadanie zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego 
zachowywania się na wodzie oraz przybliżenie zagrożeń i niebezpieczeństw, które może
przynieść woda;

– „Woda i sport” - studenci IKF w Szczecinie oraz animator zabaw wprowadzą dzieci w 
temat zdrowego trybu życia. Studenci prowadzić będą zawody sportowe, w których 
nagrodami za wzięcie udziału jest butelka wody. Po zawodach odbędzie się pogadanka z
uczniami, jak ważne jest picie czystej wody. Animator zabaw pokaże dzieciom różnego 
rodzaju doświadczenia z wykorzystaniem wody oraz zachęcać będzie do dobrych 
nawyków ekologicznych;

– „Eko Woda” - punkt informacyjny prowadzony przez Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa powiatu polickiego oraz przedstawicieli Oczyszczalni Ścieków w Policach. 
Punkt ten ma za zadanie przybliżyć tematykę ochrony Środowiska i gospodarki wodnej, 
przedstawienie uczestnikom na czym polega oczyszczanie ścieków, jakie stosowane są 
technologie.

Po przejściu całej ścieżki edukacyjnej uczniowie zostaną poproszeni o wypełnienie Quizu, aby 
sprawdzić  w jakim stopniu została przyswojona wiedza o wodzie oraz rozdanie dzieciom 
upominki związane z powiatem polickim.
Podczas trwania ekopikniku odbędą się rozstrzygnięcia wraz z rozdaniem nagród w obu 
konkursach. Finałem pikniku będzie ognisko z pieczeniem kiełbasek.

2.2. Uzasadnienie potrzeby realizacji zajęć zawartych w scenariuszu (jakie są oczekiwania, 
potrzeby społeczności lokalnej w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej)

Program edukacyjny „Woda to skarb” porusza tematykę wykraczającą poza ramy programowe 
poruszane w szkołach podstawowych i specjalnych tj. bezpieczeństwo nad wodą, program 
zdrowego odżywiania czy ochronę środowiska z naciskiem na środowisko wodne.
Zajęcia ujęte w scenariuszu Ekopikniku będą rozszerzać zdobytą wiedzę teoretyczną 
działaniami praktycznymi. 

2.3.Uzasadnienie  i  charakterystyka  proponowanych  działań  (w  jaki  sposób  działania
przyczynią  się  do  kształtowania  postaw,  zachowań  i  działań  proekologicznych
społeczeństwa)

Dzieci w wieku szkolnym łatwo przyswajają wiedzę poprzez zabawę i praktyczne działanie, 
dlatego program opiera się na dwóch konkursach i pikniku Ekologicznym.
Konkurs plastyczny i teatralny przyczynią się do kształtowania postaw, zachowań 
proekologicznych po przez:
- zgłębienie wiedzy na temat wody
- poznanie zagadnienia „zachowanie proekologiczne”
- zaznajomienie się z piramidą żywieniową 
Zadaniem Ekopikniku jest ugruntowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas konkursów.



 

3 Monitoring i efekty realizacji  zajęć zawartych w scenariuszu

3.1. Zakładane cele, produkty i rezultaty działań (co będzie trwałym rezultatem)

Program „Woda to skarb” jest programem ekologiczno – edukacyjnym, którego główne cele 
mają charakter wychowawczy:

– zainteresowanie ochroną środowiska;
– wzrost świadomości, jak ważne jest oszczędzanie wody;
– kształtowanie nawyków ekologicznych zapobiegających marnotrawieniu wody;
– uświadamianie potrzeby picia wody oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.

3.2. Metody monitorowania rezultatów działań i sprawozdawczość (jak będzie sprawdzany 
poziom osiągniętych celów i rezultatów)

Uczniowie po przejściu ścieżki ekologiczno- edykacyjnej, będą musieli wypełnić quiz 
ekologiczny sprawdzający stan wiedzy nt. wody.

3.3. Znaczenie  realizacji  działań  w  kontekście  założeń  Konkursu  (wpływ  realizacji
scenariusza  na  wypełnianie  misji  Powiatu  zawartej  w  Strategii  Rozwoju  Powiatu
Polickiego do 2020 roku)

Program „Woda to skarb” doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Polickiego do 
2020 roku, ponieważ:
- promuje powiat policki i jego atrakcyjność w letnim wypoczynku
- przygotowanie młodych obywateli powiatu polickiego do dbałość o zasoby wody w bliższym i
dalszym otoczeniu

4  Załączniki  do  wniosku  (załącznikami do  wniosku  mogą  być  dokumenty  stanowiące  
np.  deklaracje  współpracy,  partnerstwa,  opinie,  stanowiska  instytucji  lub  organizacji
pozarządowych,  których  zadaniem  statutowym  jest  ochrona  środowiska,  działających  
na terenie powiatu polickiego, dokumentacja prasowa, …)

Załącznik 1 Zgoda Dyrektora SOSW na przeprowadzenie Ekopikniku na terenie placówki.
Załącznik 2 Regulamin konkursu plastycznego
załącznik 3 Regulamin konkursu teatralnego

5 Oświadczenia autora scenariusza
5.1. Oświadczam, że scenariusz ma charakter oryginalny i został stworzony z poszanowaniem

praw autorskich innych twórców oraz  z poszanowaniem dóbr osobistych jakichkolwiek
osób trzecich.

5.2. Z dniem złożenia  formularza  przekazuję,  a  Powiat  Policki  nabywa,  prawa autorskie  
do  wykorzystywania  scenariusza  lub  jego  fragmentów  dla  celów  edukacyjnych,
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych przez czas nieokreślony, bez ograniczeń
terytorialnych.



 

5.3. Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym  dla  potrzeb  przeprowadzenia  konkursu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

……………………………….                               …………………………...………………...
       miejscowość i data podpis autora scenariusza / koordynatora działań


