
Program „Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania”, IX edycja  
Realizacja programu krok po kroku w roku szkolnym 2021/22, klasy 1-2 

„Woda w mieście” 
1. Spotkanie informacyjne i warsztaty metodyczne dla nauczycieli w MDK, ul. Łazienkowska 7: 

 przekazanie informacji o programie, harmonogram realizacji, ustalenie sposobów 
kontaktowania się (mail, telefon),  

 inspirujące warsztaty o wodzie dla nauczycieli (doświadczenia i obserwacje, gry 
dydaktyczne, teatrzyk kamishibai, makieta), 

 przekazanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla nauczyciela oraz informacji o 
materiałach zamieszczonych na stronie programu www.miasteczkoprzyrody.mdk.waw.pl 

2. Realizacja programu przez dzieci pod opieką nauczyciela: 

 zajęcia wprowadzające w tematykę „Woda w mieście”, prowadzone przez nauczyciela-
wychowawcę klasy z wykorzystaniem materiałów i pomocy dydaktycznych przekazanych 
na szkoleniu (doświadczenia, obserwacje i badania terenowe, prezentacje z 
wykorzystaniem teatrzyku kamishibai), 

 przygotowanie przez dzieci (do wyboru): makiety „Woda w ogrodzie”, planszy „Życie w 
oczku wodnym” lub gry planszowej, z wykorzystaniem materiałów z odzysku, 

 w trakcie realizacji programu warto pamiętać o zbieraniu do kroniki/dziennika projektu 
ciekawych materiałów, jak prace dzieci, zdjęcia, układane teksty, wypowiedzi dzieci i 
rodziców, itp. Dziennik może być prowadzony w wersji elektronicznej, można wtedy 
dołączyć filmy, prezentacje, animacje czy nagranie piosenki. 

3. Spotkanie nauczyciela MDK z dziećmi w placówce w trakcie realizacji programu: 

 rozmowy z dziećmi o zrealizowanych dotychczas działaniach i dalszych planach, 
prezentacja kroniki projektu, 

 przekazanie gry dydaktycznej „Nie lej wody!” i zagranie w nią z dziećmi (utrwalenie 
wiadomości o wodzie), 

 przekazanie segregatora z materiałami edukacyjnymi dla nauczyciela oraz książeczek o 
przygodach Kropelka wydanych przez MPWiK. 

4. Przesłanie relacji/podsumowania realizacji programu przez nauczyciela do zamieszczenia na 
stronie programu www.miasteczkoprzyrody.mdk.waw.pl:  

 materiały do zamieszczenia na stronie należy przesłać na adres koordynatora programu 
Honoraty Waszkiewicz, h.waszkiewicz@mdk.waw.pl , 

 podsumowanie powinno mieć krótką formę:  
1) w treści maila: dane szkoły (nazwa placówki, dzielnica), klasa, imię i nazwisko 

nauczyciela realizującego program, imię i nazwisko nauczyciela wspierającego, jeśli taka 
osoba była,  

2) jako załączniki: kilkuzdaniowy opis działań w pliku Word oraz 5-6 zdjęć w formacie 
JPG. 
UWAGA! Prezentacje w Power Poincie lub w PDF-ie nie będą umieszczane na stronie 
internetowej. 

5. Po otrzymaniu relacji przekażemy (być może podczas finałowego turnieju) zaświadczenie dla 
nauczyciela o udziale w programie, dyplom dla grupy/klasy i drobne upominki. 

 
Życzymy sukcesów i radości podczas realizacji programu  
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