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 Harmonogram działań Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych 

w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2014/2015 

DZIAŁANIA  SPOSÓB REALIZACJI  TERMIN  ORGANIZATOR UCZESTNICY 
 

Akcja ,,Pomóżmy dzikim 

zwierzętom leśnym 

przetrwać zimę” 

 

 

Zbiórka kasztanów i żołędzi, 

przekazanie leśnikom - spotkanie  

z leśniczym. 

 

 

wrzesień – listopad 

2014r. 

 

Zespół Szkół im. Marii 

Grzegorzewskiej  

w Zduńskiej Woli 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

 I etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor pomarańczowy 

 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

 

wrzesień 2014r. 

 

 

„Tęczowe Przedszkole” 

Publiczne Przedszkole Nr 2  

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

Akcja ,,Przytul zwierzaka” 

edycja IV – z okazji 

Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Zwierząt  

4 października 

 

 

Zbiórka karmy, koców, posłań  

i zabawek dla psów, kotów. 

Przekazanie zbioru do schroniska dla 

zwierząt, spotkanie  

z weterynarzem – warsztaty 

terenowe. 

 

 

 

wrzesień – październik 

2014r. 

 

 

Zespół Szkół im. Marii 

Grzegorzewskiej  

w Zduńskiej Woli 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

Regionalne obchody ,,Święta 

Drzewa” – Ogólnopolskiej 

Akcji Klubu Gaja 

10 października 

Gry, zabawy ruchowe, występy 

dzieci, odśpiewanie ,,Hymnu 

Drzewa”, zagadki z nagrodami, 

konkursy o tematyce przyrodniczo-

ekologicznej: kulinarny, plastyczny, 

techniczny. Spotkanie z leśniczym  

i sadzenie drzew pod jego 

kierunkiem. 

 

 

 

październik 2014r. 

 

 

Zespół Szkół im. Marii 

Grzegorzewskiej  

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli i Łodzi 
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II etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor zielony 

 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

 

 

październik 2014r. 

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 3  

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

,,Jarzynkowo-witaminkowo” 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci  

i młodzieży oraz rodziców (technika, 

format dowolny) 

 

 

 

październik 2014r. 

 

Gminne 

Przedszkole w Czechach 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

III etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor biały 

 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

  

 listopad 2014r. 

 

 

Zespół Szkół im. Marii 

Grzegorzewskiej  

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

IV etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor zielony 

 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

 

grudzień 2014r. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 

w Zduńskiej Woli 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

,,Dokarmiamy zwierzęta 

zimą” 

 

 

Wykonanie karmnika budki lęgowej 

przez każdą placówkę 

 

 

 

styczeń 2015r. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 

w Zduńskiej Woli 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 
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V etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor żółty 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

 

styczeń 2015r. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Zduńskiej Woli 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

VI etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor biały 

 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

 

luty 2015r. 

 

 

,,Pod Zielonym Semaforem” 

Publiczne Przedszkole nr 7 

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

Obchody „Święta Wody” 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci, 

młodzieży wraz z rodzicami pt.  

„Człowiek, woda i przyroda” 

 

 

marzec 2015r. 

 

„Tęczowe Przedszkole” 

Publiczne Przedszkole Nr 2  

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

Akcja/Happening 

Interwencyjny ,,Ekolog 

ćwiczy i zdrowo jada”(na 

ulicach miasta) 

 

Przemarsz ulicą Łaską 

w Zduńskiej Woli mający na celu 

promowanie wśród mieszkańców 

miasta, gminy, powiatu i zdrowego 

stylu życia w zgodzie z przyrodą.  

 

 

 

 

marzec 2015r. 

 

 

 

Zespół Szkół im. Marii 

Grzegorzewskiej  

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

VII etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor czerwony 

 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

 

 

marzec 2015r. 

 

 

 

 

ZSP nr 1 w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 
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Konkurs fotograficzno-

plastyczny 

„Ziemia – nasz dom” 

 

Wykonanie przez dzieci/ lub plakatu 

dotyczącego miejsca w najbliższym 

otoczeniu przedstawiającego 

korzystne lub niekorzystne zmiany 

zachodzące w najbliższym 

środowisku przyrodniczym). 

 

 

 

 

kwiecień 2015r. 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

VIII etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor brązowy 

 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

 

kwiecień 2015r. 

 

 

 

ZSO Zapolice 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

Konkurs z okazji 

międzynarodowego  

Dnia Ziemi 

,,Moja wymarzona 

ekologiczna planeta" 

 

 

 

Wykonanie przez dzieci/młodzież 

modelu ekologicznej planety. 

 

 

 

 

kwiecień 2015r. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 

w Zduńskiej Woli 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

Debata ekologiczna 

dzieci/młodzieży z okazji 

Światowego Dnia Bez 

Papierosa 

„Dymy wokół nas” 

 

 

Prezentacja przez dzieci/młodzież 

piosenki, wiersza, dramy  

o tematyce zgodnej  

z problematyką Debaty. 

 

 

 

 

kwiecień 2015r. 

 

 

Gminne  

Przedszkole w Czechach 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

III Mini Maraton ,,Biegiem 

po zdrowie” 

 

 

Wspólny wyjazd autokarowy na 

ekologiczną imprezę plenerową; 

gry i zabawy ruchowe w łódzkim 

parku ,,Na Zdrowiu”. 

 

 

 

 

 

maj 2015r. 

 

 

Łódzka Sieć Przedszkoli  

i Szkół Ekologicznych 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 
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Ekologiczna zabawa 

plenerowa: 

,,Podchody w Męckiej Woli” 

 

 

Zabawy przyrodniczo-edukacyjne, 

leśne, ruchowe na świeżym 

powietrzu 

 

 

 

maj 2015r. 

 

Publiczne Przedszkole nr 3 

w Zduńskiej Woli 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

IX etap sztafety ph: 

,,Kolorowa, bardzo zdrowa 

sztafeta żywnościowa” – 

kolor żółty 

 

 

 

 

 

Warsztaty dotyczące zdrowego 

żywienia. Wykonanie zdrowych, 

ekologicznych potraw przez 

dzieci/uczniów z placówek Sieci – 

prezentacja prac i wykład dot. 

właściwości zdrowotnych danych 

składników żywieniowych. 

 

 

 

 

 

maj 2015r. 

 

 

 

Gminne 

Przedszkole w Czechach 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

Ścieżka edukacyjno-

ekologiczna 

podsumowywująca 

całoroczne działanie 

,,Kolorowej, bardzo zdrowej 

sztafety żywnościowej”, 

podczas XII Powiatowego 

Dnia Dziecka 

 

 

Zabawy, konkursy plastyczne, 

taneczno-wokalne, wiedzy, sportowe 

dotyczące zdrowego trybu życia 

(odżywianie się, ruch na świeżym 

powietrzu itp.)  

i otaczającego nas środowiska. 

ekologiczna kawiarenka – konkurs; 

wystawa prac. 

 

 

 

czerwiec 2015 r. 

(ok. 1 czerwca, 

zależnie od pogody) 

 

 

Zespół Szkół im. Marii 

Grzegorzewskiej  

w Zduńskiej Woli 

 

Impreza plenerowa  

na boisku szkolnym 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli i Łodzi 

 

Popołudniowy  

MARATON FILMOWY 

„Żyj zdrowo” 

 

 

 

Oglądanie filmów i zdrowa 

przekąska. 

 

12 czerwca 2015r 

. 

16.00- 19.00 

 

 

ZSO Zapolice 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

,,Mały Ekolog biega" 

 

Udział w zajęciach "Biegam  

bo lubię" na świeżym powietrzu, 

pokonanie dystansu 200m, prelekcja 

na temat ,,mądrego” biegania. 

 

 

 

 

 

czerwiec 2015r. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 

w Zduńskiej Woli 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 
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„W zdrowym ciele, zdrowy 

duch” 

 

Promocja zdrowego żywienia  

i ruchu z wykorzystaniem ogródka 

dydaktycznego i ścieżki zdrowia  

w PPnr 7(połączone z konkursem 

fotograficznym). 

 

 

 

 

czerwiec 2015r. 

 

 

,,Pod Zielonym Semaforem” 

Publiczne Przedszkole nr 7 

w Zduńskiej Woli 

 

 

Placówki Sieci Szkół  

i Przedszkoli Ekologicznych  

w Zduńskiej Woli 

 

 

Zastrzega się możliwość zmiany Harmonogramu, odstępstwa od wybranego działania lub włączenie działania, które wcześniej nie zostało uwzględnione  

w Harmonogramie, z przyczyn niespodziewanych i niezależnych od organizatorów. 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy Sieci SziPE w Zduńskiej Woli 

     mgr Marta Pałuszyńska, tel. 500 576 324                                                                                                                                      Dyrektor ZSS 

     mgr Aneta Piontek, tel. 691 665 816                                                                                                                                     mgr Renata Kosińska-Graf 


