
Pomysły na dodatkowe działania w „Weź oddech” –zapraszamy Was do 

przeprowadzenia ich w Waszej szkole.  

Autorzy i autorki: uczestnicy i uczestniczki „Weź oddech”  

 Zajęcia terenowe mające na celu badanie czystości powietrza 

 Zaprojektowanie i wykonanie ulotek, broszur, plakatów (i wydrukowanie ich na papierze 

ekologicznym) 

 Happening lawendowy: rozdawanie nasion lawendy, która jest rośliną pochłaniającą 

zanieczyszczenia 

 Rajd rowerowy 

 Gra miejska/wiejska oraz towarzysząca jej akcja informacyjna o niskiej emisji 

 Prezentacja zagadnienia niskiej emisji na zebraniu dla rodziców przez młodzież, ankiety dla 

rodziców – jak ogrzewasz swoje mieszkanie? W jaki sposób dojeżdżasz do pracy? 

 Współpraca i wspólne działanie z młodzieżową radą gminy  

 Nawiązanie współpracy z samorządem, nadleśnictwem, biurem zieleni miejskiej > wspólne 

sadzenie drzew 

 Prelekcja dla rady dzielnicy na temat niskiej emisji  

 Rozmowa z dyrekcją i radą pedagogiczną na temat sposobu ogrzewania szkoły lub możliwości 

postawienia stojaków na rowery 

 Warsztat, szkolenie, prelekcja dla rady pedagogicznej  

 Obserwacja stanu pogody (w ramach lekcji geografii) 

 Prowadzenie pomiarów z wykorzystaniem aplikacji: 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app 

 Stworzenie komiksu  

 Debata i przedstawienie nt. niskiej emisji w szkole 

 Stworzenie infografiki (np. z użyciem darmowego programu  - www.pictochart.com) 

 Dzień transportu miejskiego, dzień bez samochodu, dzień ziemi, pierwszy dzień wiosny, dzień 

rowerowy 

 Akcja „Listy dla ziemi”: www.listydlaziemi.pl 

 Ankieta wśród mieszkańców dotycząca sposobów ogrzewania mieszkań i domów  

 Wycieczka do stacji pomiaru powietrza ekologicznym środkiem transportu 

 Korzystanie z kalkulatora CO2 - http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator 

 Gry dydaktyczne i quizy (np. quizy z warsztatów dostępne tutaj: 

http://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/materialy-ze-szkolen-wprowadzajacych) 

 Ścienna gazetka szkolna 

 Podstrona na stronie internetowej szkoły z informacjami o „Weź oddech” w Waszej szkole 

 Konkurs plastyczny lub literacki (np. na opowiadanie). Inspiracją może być pierwsza książka o 

niskiej emisji: http://krakowskialarmsmogowy.pl/rozwiazania/szczegoly/id/230 

 Oglądanie filmów i prezentacji o niskiej emisji: 

 Prezentacje: http://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/materialy-z-konferencji-otwierajacej-

wez-oddech 

 Filmy: http://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/materialy-z-konferencji-otwierajacej-wez-

oddech 

 Opracowanie bajki o niskiej emisji dla dzieci (przedszkolaków, uczniów niższych klas). Tutaj 

znajduje się przykład scenariusza o niskiej emisji dla przedszkola: http://zielonalekcja.pl/wp-

content/archiwum/pliki_do_pobrania/2013/07/20130709140325EDUeko_konspekt_Krassow

ska.pdf) 

 Spotkanie z producentem pieców nowej generacji  

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app
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http://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/materialy-z-konferencji-otwierajacej-wez-oddech
http://wezoddech.ceo.org.pl/materialy/materialy-z-konferencji-otwierajacej-wez-oddech
http://zielonalekcja.pl/wp-content/archiwum/pliki_do_pobrania/2013/07/20130709140325EDUeko_konspekt_Krassowska.pdf
http://zielonalekcja.pl/wp-content/archiwum/pliki_do_pobrania/2013/07/20130709140325EDUeko_konspekt_Krassowska.pdf
http://zielonalekcja.pl/wp-content/archiwum/pliki_do_pobrania/2013/07/20130709140325EDUeko_konspekt_Krassowska.pdf


 Prezentacja na wszystkich godzinach wychowawczych w szkole  

 Przygotowanie z uczniami spotu na temat niskiej emisji i pokazanie go na zebraniach, 

rozesłanie do mediów lokalnych  

 Zaproszenie do szkoły przedstawiciela samorządu lokalnego, aby opowiedział co 

gmina/miasto robi na rzecz ochrony czystości powietrza 

 Forum dla gimnazjów z całego powiatu/gminy na temat niskiej emisji  

 Profilaktyczne spotkanie z lekarzem lub sportowcem, który opowie o zagrożeniach 

związanych z życiem w zanieczyszczonym powietrzu 

 Festyn, impreza plenerowa, zorganizowanie akcji przy okazji święta szkoły 

 Podjęcie współpracy z ośrodkami edukacji ekologicznej  

 

Powodzenia! 
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