
 

 

 
 
Oferta programu dydaktyczno-rekreacyjnego 

Zielone Szkoły – Program EKO-Jeżyk 
Kliknij tutaj aby zobaczyć galerię zdjęć. 
 
-program przyrodniczo-ekologiczny pzeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 
 
Cele imprezy: 

§ rozwijanie i utrwalanie wiedzy przyrodniczej poprzez wesołe gry i zabawy oraz 
twórczą działalność plastyczno-manualną 

§ rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego 
§ rozbudzanie aktywnych postaw wobec ekologii 
§ uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania 
§ miłe spędzenie czasu podczas zabaw 
§ integrację uczestników poprzez współpracę w grupach 
§ współzawodnictwo podczas zmagania się z przygotowanymi zadaniami 

 
Czas trwania: ok 4 h (w zależności od ilości uczestników) 
 
Miejsce realizacji: więcej informacji w zakładce nasi partnerzy – http://m-7.pl/category/lokalizacje/ 
 
Każdy zawodnik otrzyma: 

-materiały potrzebne do przeprowadzenia konkurencji 
-dyplom 
-dostęp do strony www, na której zamieszczone będą zdjęcia z imprezy oraz wyniki 
-profesjonalną obsługę 

 
Forma współzawodnictwa: 
 Zabawa polega na wyjściu w teren-co 10 min 2 drużyny z 1 opiekunem lub więcej w 
zależności od ilości dzieci. Trasa oznakowana jest kolorowymi wstążkami, na trasie ukryte są 
zadania w formie zagadek lub pytań. Za właściwe odpowiedzi drużyny zdobywają punkty. Na trasie 
rozmieszczone są również 3 punkty, na których odbywa się rywalizacja między drużynami podczas 
gier i zabawnych sportowych konkurencji nawiązujących do tematyki przyrodniczo-ekologicznej. 
Gry i zabawy prowadzone są przez animatorów. 
 
Proponowane gry i konkurencje: 

1. Oznaki wiosny ( lata, jesieni ) 
2. Śmieciarka- segregacja śmieci 
3. Prawidłowa odpowiedz 
4. Muchomorek-toczenie opony slalomem 
5. Wąwóz pełen żmij- przejście przez tor ze skrzynek 
6. Zagadki ekologiczne 
7. Jeżyk-rzut do celu 
8. Tajemnicze puzzle 
9. Portret zwierzątka 

 
 



 

 

 
 

Zakończenie: 
 Na zakończenie podczas wspólnego ogniska- podsumowanie i ogłoszenie wyników. Każdy 
zawodnik otrzymuje kolorowy  dyplom, na którym wypisane są konkurencje, eko-punktacja oraz 
adres specjalnie utworzonej strony internetowej do ściągnięcia zdjęć z imprezy. 
 
 
Dodatkowo zapewniamy: 
-nagłośnienie (2 kolumny, 2 mikrofony bezprzewodowe, projektor multimedialny) 
-zabezpieczenie medyczne (apteczka ratownika r1, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy) 
 
Oświadczamy, iż posiadamy wszystkie wymagane dokumenty na prowadzenie imprez 
rekreacyjnych, oraz ubezpieczenie OC działalności na kwotę 100 000 zł. 
 
 Jeśli zainteresowała Cię nasza propozycja wejdź na stronę www.m-7.pl/kontakt i prześlij 
krótką wiadomość z podstawowymi danymi szkoły/klasy, niezwłocznie odpowiemy dostosowując 
program do warunków terenowych, miejsca na którym miałaby się odbyć impreza (teren szkolny, 
boisko, park, las), wieku uczestników oraz możliwości finansowych. 
 Możesz również dokonać wstępnej rezerwacji imprezy za pomocą formularza  
www.m-7.pl/stworz-impreze 
 
 
 

Zapraszamy do współpracy!!! 
 
 


