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1. WSTĘP
Akcja edukacyjna „NIEBIESKI ATMOLUDEK – czyste powietrze dla każdego została
przeprowadzona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach akcji zorganizowano
zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich i na uczelniach. Dla każdej grupy
wiekowej zostały przygotowane materiały edukacyjne.
Akcją edukacyjną objęto również nauczycieli, którzy otrzymali konspekty do przeprowadzania zajęć
w swoich szkołach.
Społeczeństwo uzyskało szeroki dostęp do informacji o akcji Niebieski ATMOLUDEK poprzez strony
internetowe dedykowane akcji i ogólnodostępne portale, a także przez umieszczenie na panelach
informacyjnych zlokalizowanych w miejscach publicznie dostępnych.
Promocja projektu odbywała się przez umieszczanie informacji o na stronach internetowych, przez
stosowanie odpowiedniego wzoru graficznego akcji na dokumentach, korespondencji, materiałach
edukacyjnych.

2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
W ramach organizacji zajęć ustalono z poszczególnymi placówkami edukacyjnymi terminy zajęć oraz
szczegóły przeprowadzenia zajęć (m.in niezbędne pomoce dydaktyczne rzutnik, internet).
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram zajęć z poszczególnych placówkach
edukacyjnych (tabela 1).
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Tabela 1. Harmonogram zajęć w ramach akcji edukacyjnej
NIEBIESKI ATMOLUDEK CZYSTE POWIETRZE DLA KAŻDEGO.
Lp. Data zajęć

Placówka edukacyjna

Ilość klas /grup

1

31.03.2014

Przedszkole „Bajeczka” w Pruszczu Gdańskim

1 grupa

2

02.04.2014

Przedszkole nr 32 w Gdańsku

1 grupa

3

12.05.2014

2 klasy

4

19-22.05.2014

5

20.05.2014

X Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego im.
Gdyńskich Nauczycieli
Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
19-22.05.2014
Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni

6

22.05.2014

3 klasy

7

27.05.2014

8

28.05.2014

9

28.05.2014

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu
Gdańskim
Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w
Pruszczu Gdańskim
Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni

10

29.05.2014

3 grupy

11

02.06.2014

12

03.06.2014

Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 80 w
Gdańsku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w
Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni

13

05.06.2014

Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie

2 klasy

14

11.06.2014

2 klasy

15

15.10.2014

16

22.10.2014

17

27.10.2014

18

14.11.2014

19

22.11.2014

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Leona Heykego
w Kościerzynie
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierz Sołtysik
w Gdańsku
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Pod Wesołą
Chmurką” w Gdańsku
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Sopocie
Niepublicznym Przedszkolu „Skrawek Nieba” oraz
Ognisku Przedszkolnym „Skrawek Nieba” w Kowalach
Warsztaty dla nauczycieli w sali edukacyjnej Fundacji
ARMAAG

6 klasy
3 klasy

3 klasy
3 klasy
1 klasa

3 klasy
2 klasy

2 klasy
3 grupy
3 klasy
5 grup
1 grupa
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3. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO ZAJĘĆ
Dla każdej grupy wiekowej opracowano odrębne materiały edukacyjne . Poniżej w tabeli przedstawiono listę
materiałów dla każdej grupy wiekowej (tabela 2). Wszystkie materiały przekazano w postaci plików w formacie
PDF oraz word.

Tabela 2. Harmonogram zajęć w ramach akcji edukacyjnej
NIEBIESKI ATMOLUDEK CZYSTE POWIETRZE DLA KAŻDEGO
PLACÓWKA EDUKACYNA

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Przedszkole

scenariusz zajęć, kolorowanka , naklejki, plansza z dymami ,
obrazki przedstawiające zdrowe i zanieczyszczone środowisko,
obrazki przedstawiające atmoludki
scenariusz zajęć, prezentacja, broszura dla szkól podstawowych ,
animacje edukacyjne
scenariusz zajęć, prezentacja, ćwiczenie indeks jakości powietrza ,
quiz, animacje edukacyjne
scenariusz zajęć, wycieczka terenowa na stację monitoringu
scenariusz zajęć, prezentacja , broszura informacyjna , certyfikat,
animacje edukacyjne, plansze edukacyjne

Szkoła podstawowa
Szkoły ponadgimnazjalne
Studenci
Nauczyciele

4. RELACJE Z PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ
W ramach akcji edukacyjnej przeprowadzono zajęcia NIEBIESKI ATMOLUDEK CZYSTE
POWIETRZE DLA KAŻDEGO w sześciu przedszkolach, siedmiu szkołach podstawowych ,
w sześciu szkołach ponadgimnazjalnych, zajęcia terenowe dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego i
Politechniki Gdańskiej oraz warsztaty dla nauczycieli. Zajęcia odbyły się w następujących
miejscowościach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Kowalach, Kościerzynie, Wejherowie, Rumi oraz Pruszczu
Gdańskim.
4.1. ZAJĘCIA w PRZEDSZKOLACH
Zajęcia w przedszkolach prowadzone były metodą zabawy z dziećmi według opisanego poniżej
scenariusza.
Po przedstawieniu prowadzącego i wyjaśnieniu celu zabawy przebiegają następująco:
1. Zabawa: „Zatkany nos”
Dzieci zostają poproszone o zatkanie nosa i buzi na kilka/kilkanaście sekund. Następnie
dydaktyk zadaje pytania:
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 Czego nie możemy robić kiedy mamy zatkany nos? Oddychać.
 Czym oddychamy? Powietrzem.
 Co by się stało gdybyśmy dłużej trzymali zatkane nosy? Udusilibyśmy się.
Wniosek z zabawy: Nie można żyć bez powietrza.
2. Zabawa „Dmuchanie balonu”
Dydaktyk nadmuchuje balon i pyta: Dlaczego ten balon rośnie?
Następnie puszcza nadmuchany balon i zadaje kolejne pytania:
 Co stało się z balonem?
 Gdzie znajduje się powietrze?
 Czy widzimy powietrze?
 Jeżeli go nie widzimy, to skąd wiemy, że jest?
 Czy możemy je złapać?
 Czy powietrze ma smak?
Wniosek z zabawy: Powietrze jest wszechobecne, bezbarwne, bezwonne, nie ma smaku.
Dydaktyk opowiada o powietrzu:
1. Komu jest potrzebne powietrze? Ludzie, zwierzęta, rośliny
2. Czy powietrze zawsze jest bezbarwne/czyste? Nie
3. Dlaczego czasami powietrze jest brudne/zanieczyszczone?
4. Co jest powodem zanieczyszczeń powietrza? Dymy
5. Jakie dymy spotykamy na co dzień? W jaki sposób powstają dymy? Jakie mają zabarwienie?
Dzieci wymieniają źródła dymu: dymy z kominów domów, fabryk, ognisk, pożaru lasu, dym z
samochodu, motocyklu, papierosa.
6. Dydaktyk pokazuje dzieciom planszę przedstawiającą różne rodzaje dymów i uzupełnia
informacje na temat ich powstawania.
7. Jakie są kolory dymów?
8. Zwrócenie uwagi dzieci na kolory dymów:
czysty biały dym- bezpieczny,
szare, czarne, o niejednolitej barwie –dymy złe, niebezpieczne,
białe dymy papierosowe- niebezpieczne.
9. Czy przebywanie w dymie zapewnia nam zdrowie?
10. Zwrócenie uwagi na niebezpieczny wpływ dymów (zanieczyszczonego powietrza) na
środowisko, zdrowie ludzi, zwierząt i stan roślin.
11. W jaki sposób możemy zapobiegać powstawaniu dymów?
12. Czego nie należy spalać w kominkach domowych, piecach, na ogniskach aby nie powstawały
„złe, niebezpieczne dymy”? Nie wolno spalać:
 plastików, butelek plastikowych,
 foliowych toreb, siatek,
 drukowanego kolorowego papieru,
 leków, kosmetyków, chemii domowej,
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starych opon, dętek,
przewodów, kabli
baterii, żarówek
mokrego drewna, liści.

Dydaktyk opowiada dzieciom o tym, że zanieczyszczenia powietrza można mierzyć/monitorować.
Zajmuje się tym Fundacja ARMAAG, a o stanie powietrza informuje nas ATMOLUDEK.
Dzieciom rozdawane są obrazki z atmoludkami po czym po kolei proszone są o opisanie każdego
atmoludka. Zwracamy uwagę na to czym różnią się atmoludki (kształt, buzia) i o czym informują.
Kolor niebieski i informuje: jest bardzo dobrze, możesz korzystać ze "świeżego" powietrza bez
ciemnoniebieski ograniczeń;
informuje: osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny ograniczyć
Kolor zielony
aktywność ruchową w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych
radzi: wybieraj na spacer tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i
Kolor żółty
dzielnic mieszkaniowych opalanych węglem;
Kolor
ostrzega: aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana tylko dla osób
pomarańczowy zdrowych, zostaw samochód w domu;
alarmuje: jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem pozostań w domu, w razie
dolegliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem, zamknij okna. Jeżeli jesteś
Kolor czerwony
zdrowy zostaw samochód w domu, skorzystaj z transportu publicznego lub
roweru.
 Zabawa: Dydaktyk prosi 1 dziecko o ułożenie atmoludków w kolejności od „najlepszego” do
„najgorszego”. Za ułożenie otrzymuje nagrodę w postaci zestawu naklejek
przedstawiających kolorowe atmoludki.
 Zabawa „Dopasowanie atmoludka”
Dydaktyk rozkłada ilustracje przedstawiające środowiska czyste i zanieczyszczone
(dymy, dzieci na spacerze w parku, samochody, fabryki itd.)
Następnie dzieci dopasowują odpowiedniego atmoludka do ilustracji. Za dopasowanie
dzieci otrzymują nagrodę w postaci zestawu naklejek przedstawiających kolorowe
atmoludki.
Dzieci w przedszkolach otrzymały kolorowanki związane z omawianą tematyką oraz kredki i naklejki.
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Zajęcia w przedszkolach Pod wesoła chmurką i Bajeczka

4.2. ZAJĘCIA w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zajęcia w szkołach podstawowych odbywały się zgodnie z załączonym konspektem. Na początku
dydaktyk rozdaje uczniom książeczki edukacyjne. Dydaktyk po kolei omawia podane niżej zagadnienia
w formie pogadanki aktywizującej – zadając uczniom pytania. Uczniowie uzupełniają książeczkę w
trakcie lekcji rozwiązując zawarte w niej ćwiczenia.
Przebieg
1.
2.
3.

Powietrze atmosferyczne.
Główne zanieczyszczenia powietrza.
Źródła zanieczyszczeń powietrza. (Ćw.1.)
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Dydaktyk zapisuje na środku tablicy hasło „Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza”.
Uczniowie zgłaszają się, podchodzą do tablicy i zapisują swoje pomysły źródeł zanieczyszczeń
powstałych w wyniku działalności człowieka. Jednocześnie wypełniają w książeczce graf (str. 5).
4. Niska emisja.
a. transport
b. spalanie odpadów w paleniskach domowych, rodzaje dymów.
5. Skutki zanieczyszczeń powietrza (Ćw. 2).
6. Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza (Ćw. 3 i 4)
7. Monitoring powietrza –Atmoludek, Fundacja ARMAAG (Ćw. 5 i 6)
8. Informacje o stronie internetowej , przeprowadzanej akcji edukacyjnej i konkursie.

Zajęcia w Szkole Podstawowej 11 w Gdyni

Zajęcia w Szkole Podstawowej 58 w Gdańsku
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4.3. ZAJĘCIA w SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
Zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się zgodnie z załączonym konspektem.
Na początku dydaktyk rozdaje uczniom ćwiczenia , które będą rozwiązywane podczas zajęć. Dydaktyk
po kolei omawia podane niżej zagadnienia w formie pogadanki aktywizującej – zadając uczniom
pytania. Uczniowie w trakcie lekcji rozwiązując ćwiczenia.
Przebieg.
1. Krótka pogadanka aktywizująca na temat zagadnień związanych za zanieczyszczeniami
powietrza.
Czym jest powietrze atmosferyczne ?
Jaki jest skład powietrza atmosferycznego ?
Jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza oraz ich rodzaje ?
Jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza ?
W jakiś sposób możemy chronić powietrze atmosferycznym?
Na końcu pogadanki dydaktyk podsumowuje omówione zagadania prezentując slajdy na
prezentacji multimedialnej oraz animacjach edukacyjnych .
2. Na prezentacji multimedialnej dydaktyk omawia przyczyny efektu cieplarnianego, dziury
ozonowej, smogu oraz kwaśnych deszczy.
3. W dalszej części prezentacji dydaktyk omawia źródła informacji o jakości powietrza
w województwie pomorskim. Pokazuje strony internetowe , gdzie można znaleźć informację na
temat jakości powietrza. Następnie jest krótka dyskusja z uczniami na temat stron oraz
sposobu prezentowanych na nich informacji o jakości powietrza.
4. W kolejnej części dydaktyk wyjaśnia co to jest indeks jakości powietrza i monitoring powietrza,
następnie dydaktyk daje uczniom do rozwiązania krótkie ćwiczenia (liczenie indeksu jakości
powietrza, rozwiazywanie quizu ) , po każdym ćwiczeniu następuje omówienie wyników oraz
wyjaśnianie wszelkich pytań i wątpliwości.

Strona 10 z 16

Zajęcia w I LO w Rumi

Zajęcia w X LO w Gdynia
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4.4. ZAJĘCIA ze STUDENTAMI
Zajęcia ze studentami odbywały się zgodnie z załączonym konspektem. Poniżej przedstawiono
przebieg wycieczki terenowej na stację monitoringu.
Przebieg zajęć:
1. Krótka prezentacja na temat :
 szczegółów technicznych związanych z obsługą i działaniem stacji monitoringu
powietrza
 zasada działania analizatorów zanieczyszczenia powietrza
 parametrów meteorologicznych, które są mierzone na stacji monitoringu
 sposób gromadzenia i przetwarzania danych
 typów stacji pomiarowych
 stan aerosanitrany w Gdańsku
 źródeł informacji o jakości powietrza w województwie pomorskim
2. Podczas omawiania poszczególnych urządzeń są one pokazywane na stacji , wszelkie
wątpliwości są wyjaśniane na bieżąco.
3. Następnie studenci oglądają stację na zewnątrz i wewnątrz w mniejszych grupach.
4. W dalszej części po obejrzeniu stacji omawiane są źródła informacji o jakości powietrza w
województwie pomorskim.
5. W kolejnej części dydaktyk wyjaśnia co to jest indeks jakości powietrza i monitoring powietrza,
na końcu jest czas pytania i wyjaśniane wszelkich wątpliwości.
4.5. SPOTKANIE EDUKACYJNE Z NAUCZYCIELAMI
Warsztaty dla nauczycieli odbywały się zgodnie z załączonym konspektem. Poniżej przedstawiono sam
przebieg warsztatów.
Przebieg zajęć:
5. Krótka wykład obejmujący następujące zagadnienia :
 o działalności Fundacji ARMAAG
 pojęcia związane z jakością powietrza
 skład powietrza atmosferycznego
 źródła zanieczyszczeń powietrza oraz ich rodzaje
 skutki zanieczyszczeń powietrza
 sposoby walki z zanieczyszczeniami powietrza
 indeksu jakości powietrza
 monitoring powietrza
 zagadnienie prawne związane z jakością powietrza
 metody edukowania uczniów w zakresie ochrony powietrza
Na końcu wykładu dydaktyk podsumowuje omówione zagadania oraz uczestnicy zadają
pytania .
6. W dalszej części prezentacji dydaktyk omawia metody edukowania uczniów
w zakresie ochrony powietrza, pokazuje stronę akcji oraz animacje edukacyjne .

Strona 12 z 16

7. W kolejnej części dydaktyk wyjaśnia co to jest indeks jakości powietrza i monitoring powietrza,
wskazuje źródła informacji o jakości powietrza oraz strony edukacyjne.
8. Następnie dydaktyk rozdaje nauczycielom do rozwiązania krótkie ćwiczenie (liczenie indeksu
jakości powietrza) , po ćwiczeniu następuje omówienie wyników oraz wyjaśnianie wszelkich
pytań i wątpliwości .
9. Następnie nauczyciele są dzieleni na grupy trzy osobowe i przygotowują konspekty związane
z ochroną powietrza dla dowolnej grupy wiekowej . Po przygotowaniu konspektu każda grupa
prezentuje swój konspekt , po czym są omawiane wszelkich wątpliwości.
10. Na koniec nauczyciele dostają certyfikaty uczestnictwa, materiały (broszura, blok , długopis,
raport za 2013 rok) oraz plansze edukacyjne .
Relacje z wszystkich zajęć ze wszystkich zajęć prezentowano na stronie akcji edukacyjnej
http://www.niebieskiatmoludek.pl/category/relacje/ .

5. PROMOCJA AKCJI
Promocja akcji prowadzona była w każdy dostępny sposób. Przygotowany został jednolity projekt
graficzny wszystkich materiałów edukacyjnych oraz strony internetowej.
Akcja oznaczona została znakiem niebieskiego atmoludka i logami finansującego zadanie i wykonawcy.
Projekty materiałów użytych w kampanii znajdują się na załączonym płycie CD.

Screen ze stroną akcji http://www.niebieskiatmoludek.pl/
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Artykuł o akcji zamieścił Dziennik Bałtycki.

Artykuł w Dzienniku.
6. ROZLICZENIE i PODSUMOWANIE AKCJI
Ocena przebiegu akcji, przygotowanych materiałów oraz sposobów komunikacji z uczestnikami pozwala
na stwierdzenie, że założone cele zostały osiągnięte. Prowadzący zajęcia podkreślają autentyczny
udział uczestników, zaangażowanie w proponowane zabawy i ćwiczenia oraz zainteresowanie
dotyczące zagadnień związanych z ochroną powietrza i jego wpływem na zdrowie.
Materiały edukacyjne zostały dobrane trafnie, a akcja promocyjna uczyniła z logo kampanii
rozpoznawalny znak. Uczestnicy otrzymali również informację o źródłach finansowania akcji.
Osiągnięte wskaźniki rezultatu zadania przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wskaźniki rezultatu
Lp.

Moduł zadania

1.

Edukacja
przedszkolna

2.

Edukacja klasy 5-6

Wskaźniki rezultatu planowane
Liczba Liczba Materiały
godzin osób
10
200 scenariusz zajęć,

8

200

kolorowanka ,
naklejki, plansza z
dymami , obrazki
przedstawiające
zdrowe i
zanieczyszczone
środowisko, obrazki
przedstawiające
atmoludki
scenariusz zajęć,
prezentacja,
broszura dla szkól
podstawowych ,
animacje
edukacyjne

Wskaźniki rezultatu zrealizowane
Liczba
Liczba Materiały
godzin
osób

13

254

13

259

scenariusz zajęć,
kolorowanka ,
naklejki, plansza z
dymami , obrazki
przedstawiające
zdrowe i
zanieczyszczone
środowisko, obrazki
przedstawiające
atmoludki
scenariusz zajęć,
prezentacja,
broszura dla szkól
podstawowych ,
animacje
edukacyjne

Dowody
Lista
obecności
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Lp.

Moduł zadania

Wskaźniki rezultatu planowane

Wskaźniki rezultatu zrealizowane

Liczba Liczba Materiały
godzin osób
15
400 scenariusz zajęć,

Liczba
godzin

3.

Edukacja
ponadgimnazjalna

4.

Edukacja studentów

5

50

5.

Edukacja
nauczyciele

3

15 scenariusz zajęć,

Edukacja
mieszkańców gmin
i miast

-

6.

7.
7.1
7.2
7.3

Oznakowanie
wszystkich produktów

Informacje na
stronie internetowej
akcji
Linki na portalach

2000

prezentacja,
ćwiczenie indeks
jakości powietrza ,
quiz, animacje
edukacyjne
scenariusz zajęć,
wycieczka terenowa
na stację
monitoringu

Liczba
osób

20

451

10

66

prezentacja ,
broszura
informacyjna ,
certyfikat, animacje
edukacyjne, plansze
edukacyjne
strona www, panele
informacyjne

3

-

Dowody

Materiały
scenariusz zajęć,
prezentacja,
ćwiczenie indeks
jakości powietrza ,
quiz, animacje
edukacyjne
scenariusz zajęć,
wycieczka terenowa
na stację
monitoringu

12 scenariusz zajęć,

4637

prezentacja ,
broszura
informacyjna ,
certyfikat, animacje
edukacyjne, plansze
edukacyjne
strona www, panele
informacyjne

Liczba
odwiedzin

PROMOCJA PROJEKTU
Wzór w załączniku
www.niebieskiatmoludek.pl liczba odwiedzin : 4637 w okresie od 15.05.201428.11.2014
1) Urząd Miasta Gdynia
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/news/114_95097.html
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
19-22.05.2014
http://www.zsp3.wejher.pl/ ;
https://www.facebook.com/zsp.3.wejher/posts/766371473407445
3) WIOŚ GDAŃSK
http://www.gdansk.wios.gov.pl/homepage/news/286-armaag14.html + na
stronie głównej http://www.gdansk.wios.gov.pl/
4)

Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku
http://www.sp80.gda.pl/artykul,atmoludek.html

5) Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/niebieski-atmoludek-czyste-powietrze-dlakazdego/ + na stronie głównej http://www.ciee-gda.pl/
7.4

Artykuły w gazecie i
na stronach
internetowych

Dziennik Bałtycki 9 grudnia 2014 r.
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Liczbę uczestników przedstawiono na poniższym wykresie.

Liczba uczniów biorących udział w akcji edukacyjnej:
NIEBIESKI ATMOLUDEK CZYSTE POWIETRZE DLA KAŻDEGO

7.

ZAŁĄCZNIKI

Do sprawozdania załączono listy obecności w wersji papierowej, zdjęcia z zajęć ( wyłącznie te, na
których mamy zgodę na publikację) w formacie JPEG oraz materiały dla wszystkich grup wiekowych.
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