
2016/2017 - IV Edycja

Urząd m.st. Warszawy realizuje „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla 
Warszawy w perspektywie do 2020 roku”. Zgodnie z wytycznymi polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej celem podejmowanych działań jest ograniczenie zużycia energii w Warszawie 
oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20% do 2020 roku.

Jednym z ważnych elementów wspierających osiągniecie celu jest edukacja ekologiczna. 
Obejmuje ona działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz wsparcie merytoryczne i 
metodologiczne dla pracujących z nimi nauczycieli i animatorów kultury. 

Projekt realizowany przez Urząd m.st. Warszawy i Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego.

Udział w projekcie to:
-  ciekawe informacje o tym, jak działa miasto,
-  pomysły, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
-  rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i zespołowego rozwiązywania 
   problemów,
-  atrakcyjne metody przekazywania wiedzy,
-  realizacja zagadnień dotyczących energetyki, komunikacji, architektury i budownictwa,
- atrakcyjne materiały edukacyjne dla nauczycieli, dla grup przedszkolnych oraz uczniów
   szkół podstawowych i gimnazjów. 

Udział w projekcie to również dodatkowe atrakcje:
-  pokazy i prezentacje edukatorów i animatorów,
-  zwiedzanie autobusu energetycznego,
-  wycieczki do zakładów wytwarzających energię oraz zwiedzanie instalacji
    chroniących środowisko i klimat,
-  Warszawski Dzień Energii.

Warszawskie placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja zaprasza-
my od października do kolejnej edycji programu. W tym roku podejmiemy temat wpływu 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz będziemy wspólnie poznawać i podejmować 
działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Warszawska Energia

Należy kontynuować projekt, bo są widoczne rezultaty w szkołach - zmiany w 
postawach uczniów i innych nauczycieli. Ten projekt to przykład super praktyki 
szkolnej na 6!

Program bardzo dobrze przygotowany. Chętnie, wraz z dziećmi, bierzemy w nim udział.

Program dobrze przygotowany, pełen pomysłów i energii.

Miło pracować w takim programie.

Bardzo dziękuję za wspaniałą atmosferę, wsparcie, życzliwość. Tak trzymać!

Doceniam niepodające metody pracy.

Fajnie było się uczyć o ratowaniu środowiska.

Fajnie, że uczniowie mogli dyskutować.

        relacje oraz aktualne informacje na stronie: www.miasteczkoprzyrody.mdk.waw.pl

Opinie nauczycieli i uczniów o poprzednich edycjach programu 



Program „Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania” Propozycje programowe dla poszczególnych grup

Realizację programu koordynuje Młodzieżowy Dom Kultury na Łazienkowskiej. 

W październiku rozpoczynamy IV edycję programu, w którym dzieci i młodzież 
poznają zasady rządzące energią i zjawiska, z którymi spotykają się na co 
dzień. Staramy się uświadomić młodym mieszkańcom Warszawy istnienie 
energii i jej znaczenie w naszym życiu oraz przekazać w przystępny sposób 
wiedzę na temat oszczędzania energii oraz możliwości jej pozyskiwania ze 
źródeł odnawialnych. W ciekawy, interaktywny sposób zachęcamy  do aktyw-
nego rozwiązywania problemów życia codziennego, związanych z wykorzy-
staniem energii oraz wdrażania tych rozwiązań w najbliższym środowisku.
W tym roku podejmiemy temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 
oraz będziemy wspólnie poznawać i podejmować działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza w naszym mieście.

W realizacji zadań programowych nie przewidujemy rywalizacji o to, kto 
wykona więcej i lepiej. W żadnym z etapów nie ma form konkursowych. 
Turnieje, gry terenowe, prezentacje modeli i seminaria są formą sprawdzenia 
zdobytej wiedzy i jej praktycznego zastosowania oraz okazją do działania 
zespołowego. Dzieci i młodzież decydują, które z poleconych zadań chcą 
wykonać, w jakim tempie i na jakim poziomie szczegółowości oraz w jakiej 
formie przygotują prezentację wyników. 
Nagrodą jest satysfakcja z wykonania zadań oraz podzielenie się z innymi 
swoimi pomysłami i doświadczeniami. 
Nauczyciele uczestniczący w programie otrzymują bogaty zestaw materiałów 
edukacyjnych wraz z atrakcyjnymi grami dydaktycznymi. 

Relacje z poprzednich edycji oraz aktualne informacje o programie można 
znaleźć na stronie: www.miasteczkoprzyrody.mdk.waw.pl, kontakt telefonicz-
ny: Honorata Waszkiewicz, koordynator programu: 502 729 295. 

Deklaracje udziału w programie w roku szkolnym 2016/17 można będzie 
złożyć podczas konferencji inaugurującej IV edycję, 26 października br.
Zgłoszenie na konferencję można pobrać ze strony: 
www.miasteczkoprzyrody.mdk.waw.pl po 1 września br.

DLA NAUCZYCIELI:
Konferencja inaugurująca IV edycję programu - 26 października 2016 
(informacje o programie, prezentacja działań oraz materiałów, w tym gier dydaktycznych, 
propozycje Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju)

Warsztaty prezentujące eksperymenty i doświadczenia nt. zanieczyszczeń powietrza - 
listopad 2016

Warsztaty z działań praktycznych (wykonywanie modeli, makiet, prezentacja urządzeń i 
sprzętu do oceny jakości powietrza, prowadzenie badań terenowych) – luty 2017

Konferencja podsumowująca realizację programu w r. szk. 2016/17 - czerwiec 2017
(prezentacja pomysłów i zebranych doświadczeń)

DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH
Wykonywanie makiety „Przedszkole z energią!” i spotkania ze Świetlikiem w przedszkolu

Projekty edukacyjne: „Działamy z energią – dmuchawce, latawce, wiatr!”, „Z energią po 
Warszawie – podróże Świetlika”

Rodzinny Turniej „Przedszkolny Festiwal Energii”

„Spotkania z ekologią“ prowadzone przez ekspertów z Instytutu na rzecz Ekorozwoju
(30 minutowe zajęcia przygotowane specjalnie z myślą o przedszkolakach w wieku od 3 do 
6 lat, prowadzone przez doświadczonych pracowników-edukatorów fundacji, którzy w 
przystępny sposób, w formie zabawy, wyjaśnią dzieciom potrzebę działań na rzecz 
środowiska przyrodniczego, takich, jak: zakupy bez odpadów, oszczędzanie energii, dbanie 
o zieleń i zazielenianie nowych miejsc, aktywność na świeżym powietrzu: spacery, jeżdżenie 
na rowerze i wiele innych)

DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Zadania w „Przewodniczku Świetlika”

„Wyzwania Świetlika”

Gra terenowa „Strażnicy Energii”

DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Realizacja zadań z Notatnika Badacza Energii

Projekty i działania praktyczne: „Co wisi w powietrzu?”, „Grasz w zielone?”

Turniej Badaczy Energii.

DLA GIMNAZJALISTÓW
Podczas zajęć zachęcamy uczestników do obserwowania, testowania, zadawania pytań, 
zgłaszania pomysłów i formułowania argumentów. 
Proponujemy badania terenowe, obserwacje, dyskusje, debaty, rozwiązywanie problemów, 
doświadczenia i eksperymenty ?z serii „JASNO-CIEPŁO-TANIO” oraz projektowanie i 
wykonywanie modeli, bądź makiet, wykorzystujących siłę powietrza. W czerwcu planowane 
jest podsumowanie realizacji projektów w r. szk. 2016/17 w formie prezentacji wyników 
badań, obserwacji i pomysłów przez drużyny z poszczególnych szkół. 
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