
WYZWANIA
LICZBA PUNKTÓW 

za jednorazowe
wykonanie zadania

KAŻDE WYKONANE WYZWANIE OPUBLIKUJ na stronie www 
lub na Facebooku szkoły z następującym podpisem: “Klasa/grupa (nazwa,

numer) pod opieką (imię i nazwisko nauczyciela) zrealizowała wyzwanie
przeprowadzone w ramach programu EkoEdukator na Medal.

@ekoeksperymentarium #ekoedukatornamedal “
Zgłoś udokumentowane wyzwania za pomocą formularza.

Zagrajcie w klasie 
w Symulatorium profesora

Gilberta Rzeczki  
5

Jako dowód na wykonanie zadania opublikuj na stronie internetowej szkoły 
lub na jej fanpage na Facebooku zdjęcie grającej grupy wraz z datą i nazwą
grupy oraz placówki lub notatkę z zajęć wraz z datą i nazwą placówki oraz

obserwacjami edukatora. Maksymalnie można zdobyć 15 punktów.

Wyzwanie Partnera: Fiskars.
Zróbcie deszczomierz 

i prowadźcie pomiary opadów
dobowych przez minimum dwa

tygodnie

5
Opublikuj zdjęcie deszczomierza i dziennika obserwacji danej grupy. Jak

kreatywnie wykorzystać wodę opadową, np. w ogrodzie? Maksymalnie możesz
zdobyć 5 punktów.

Przeprowadź zajęcia
wykorzystując scenariusz
EkoEksperymentarium  

4

Podziel się zdjęciami kart pracy dzieci oraz krótką notatką z lekcji z datą i 
 nazwą grupy oraz placówki miejscem przeprowadzenia wraz z obserwacjami

edukatora. Punktujemy przeprowadzenie zajęć z 4 klasami, maksymalnie
możesz otrzymać 16 punktów.

Wyzwanie Partnera: Interzero.
Zorganizuj z uczniami zbiórkę

baterii i innych
elektroodpadów i wyrzućcie 

je w odpowiednie miejsce

5
Uwiecznij całą akcję na zdjęciach lub nagraj filmik i opublikuj na kanałach
Twojej placówki. Maksymalnie można zdobyć 5 punktów, dlatego liczy się

kreatywność!

Posprzątajcie wybrany
fragment lasu lub zbiornika

wodnego
5

Posprzątane miejsce uwiecznj za pomocą nagrania lub zdjęć. Pokaż nam grupę
dzieci, worki z zebranymi śmieciami oraz posprzątany teren. Możesz zdobyć

maksymalnie 15 punktów wraz z 3 klasami!

Wydrukuj i powieś plakat
informacyjny

EkoEksperymentarium 
w pokoju nauczycielskim

(przedszkolnym korytarzu 
w szkole lub przedszkolu)

2
Wykonaj zdjęcie w szerokim planie pokazujące fragment pokoju

nauczycielskiego z widocznym plakatem. Punktowany będzie tylko pierwszy
plakat powieszony w danej placówce.

Wyzwanie Partnera: Frosch. 
Daj ubraniom nowe życie 5

Klasy będą organizować dzień wymiany ubrań, a w przypadku młodszych dzieci
(przedszkole) można zorganizować zamiast tego warsztat z robienia ekotoreb
wykonanych ze starego T-shirtu. Podpowiadamy, jak to zrobić. Bierzemy pod
uwagę jedno wydarzenie - jeden kiermasz lub jeden warsztat - maksymalnie

możesz uzyskać 5 punktów.

Razem z klasą wysiejcie na
terenie szkoły lub w innym
miejscu łąkę kwietną lubi

zbudujcie hotel dla dzikich
zapylaczy

5
Jeśli nie dysponujecie większą przestrzenią, możecie zagospodarować 

np. donice. Wysialiście łąkę i jednocześnie zbudowaliście hotel? Możesz zdobyć
10 punktów.

Inwencja własna 5
Masz swój pomysł na działanie promujące ekologię? Zaskocz nas! Maksymalnie

możesz uzyskać 15 punktów.

Wyzwanie może być uznane tylko po opublikowaniu na stronie www lub na Facebooku szkoły z następującym podpisem:
“Klasa/grupa (nazwa, numer) pod opieką (imię i nazwisko nauczyciela) zrealizowała wyzwanie przeprowadzone 

w ramach programu EkoEdukator na Medal. @ekoeksperymentarium #ekoedukatornamedal “
Zgłoś udokumentowane wyzwania za pomocą formularza.

PAMIĘTAJ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaf99fx0ABxBFCmc3fCtQqd0MfgL3wuuDDiEG8b2OAZslq7Q/viewform?usp=share_link
https://ekoeksperymentarium.pl/wp-content/uploads/2022/09/Symulatorium-prof-Gilberta-Rzeczki.zip
https://www.youtube.com/watch?v=tEE8WYdVGrM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaf99fx0ABxBFCmc3fCtQqd0MfgL3wuuDDiEG8b2OAZslq7Q/viewform?usp=share_link

