
Program „Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania”, VIII edycja  
Realizacja programu krok po kroku w roku szkolnym 2021/22, I semestr 

„Rozświetlamy swoje wymarzone miejsce” 
1. Przekazanie informacji o projekcie drogą elektroniczną, ustalenie sposobów kontaktowania się 

(mail, telefon). 
2. Ustalenie terminu pierwszego spotkania nauczyciela MDK w przedszkolu/szkole: 

Tu zapisać: .………………………………………………………………………………………………………… 
3. Pierwsze spotkanie nauczyciela MDK z grupą/klasą w placówce (jeśli będzie taka możliwość):  

 wprowadzenie dzieci w tematykę programu (m.in. odnawialne i nieodnawialne źródła 
energii, źródła światła: wynalazki wczoraj i dziś, wpływ oświetlenia na zdrowie i 
samopoczucie, praktyczne podpowiedzi, jak wykonać makietę), 

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

UWAGA! Nauczyciela prosimy o przygotowanie na spotkanie z dziećmi różnych źródeł światła, 
a dzieci o przyniesienie swoich latarek.  

4. Realizacja programu przez grupę pod opieką nauczyciela przez ok. 4 tygodnie: 

 przygotowanie przez każde dziecko modelu swojego wymarzonego miejsca  
z wykorzystaniem materiałów z odzysku i z pomysłem na jego oświetlenie, 

 ustawienie wszystkich wymarzonych miejsc na jednej planszy i stworzenie MAKIETY, z 
omówieniem potrzeb oświetleniowych wspólnej przestrzeni,  

 w trakcie realizacji programu warto pamiętać o zbieraniu materiałów do kroniki (prac 
dzieci, zdjęć, układanych tekstów, wypowiedzi dzieci i rodziców, itp.).  

UWAGA! Kronika powinna zawierać dane przedszkola/szkoły, nazwę grupy/klasę, imię i 
nazwisko nauczyciela realizującego program, terminy realizacji. Ważna jest również dbałość o 
estetykę, jakość i czytelność materiałów. 

5. Drugie spotkanie nauczyciela MDK z dziećmi w placówce (jeśli będzie to możliwe), po ok. 4 
tygodniach realizacji programu: 

 rozmowy z dziećmi przy makiecie – wyjaśnienie, jak została oświetlona i dlaczego wybrano 
akurat te, a nie inne miejsca do oświetlenia, prezentacja kroniki, 

 spisanie odpowiedzi na pytanie „Co możemy zrobić, by oświetlenie było ekonomiczne, 
zdrowe i przyjemne?” (włączenie spisu do kroniki programu), 

 przekazanie upominków dla dzieci oraz dyplomu dla grupy/klasy.  
6. Wysłanie 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 przedszkola/szkoły (nazwa placówki, dzielnica), nazwa grupy z 

określeniem wieku dzieci/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. 

7. Po otrzymaniu relacji przekażemy zaświadczenie dla nauczyciela o udziale w programie. 
 

Życzymy sukcesów i radości podczas realizacji programu  
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