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uczestnicy spotkania

O spotkaniu w Warszawie

31 polskich uczniów przyjęło 32 uczniów z Francji i Niemiec do swoich domów w
sobotę 8 października. Goście podróżowali wraz z 6 nauczycieli pociągiem i
autobusem czyli zgodnie z nazwą projektu ekologicznie. Pierwsze oficjalne
spotkanie odbyło się w  ursynowskim parku Przy Bażantarni, gdzie pokazaliśmy
gościom sposoby dbania o przyrodę np. ławeczki solarne, budki dla ptaków,
hotel dla owadów, ścieżkę przyrodniczą. Każdy mógł zrobić zdjęcia i umieścić je
na specjalnej stronie na padlecie.
https://padlet.com/katarzynamlynarczyk2/2e795l65wqq04qjq

Drugi dzień upłynął nam na poznawaniu Lasu Kabackiego. W warsztatach
przeprowadzonych przez leśników z Centrum Edukacji w Powsinie nauczyliśmy
się szukać śladów zwierząt, poznaliśmy cechy rezerwatu przyrody,
dowiedzieliśmy się jak miasto stara się żyć w zgodzie z miejscową florą i fauną
oraz ile jest terenów zielonych w mieście i jak o nie dbać.

Host school: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 336 IM. JANKA
BYTNARA „RUDEGO”, Warsaw, POLAND

Participants:
France: Collège Isabelle Autissier, Nort-sur-Erdre, France
Germany: IGS Buchholz,Buchholz in der Nordheide,
Germany

https://padlet.com/katarzynamlynarczyk2/2e795l65wqq04qjq


Nasze aktywności
Podczas spotkań w szkole pokazywaliśmy przygotowane wcześniej

prezentacje uczniowskie, wykonaliśmy plakaty związane z tematem

projektu, pracując w międzynarodowych zespołach.



wzięliśmy udział w prelekcji przygotowanej przez Urząd Miasta

Warszawy na ten temat

szukaliśmy zieleni wkomponowanej w architekturę centrum miasta

dowiedzieliśmy się, co może zrobić zwykły mieszkaniec miasta, by być

bardziej eco

obejrzeliśmy, jak współistnieją miasto Warszawa i rzeka Wisła

sprawdziliśmy, który brzeg Wisły jest bardziej przyjazny przyrodzie.

obserwowaliśmy żyjące w mieście zwierzęta, sprawdzaliśmy

wykorzystanie terenów rekreacyjnych pod względem ekologicznym.

How to make cities more friendly and green?



poznawaliśmy Warszawę, spacerując po Starym Mieście i Ursynowie

delektowaliśmy się polskimi pierogami 

eksplorowaliśmy Muzeum Etnograficzne

poznaliśmy legendy warszawskie o Syrence i Złotej kaczce

odkrywaliśmy terorie naukowe w Centrum Nauki Kopernik

graliśmy w piłkę

spędzaliśmy popołudnia na wspólnej zabawie i rozmowach

Co jeszcze robiliśmy?



To był wspaniały czas

Wiele się od siebie nauczyliśmy, nie tylko o ekologii w mieście. 
 Odkryliśmy, że mamy podobne zainteresowania i chociaż mieszkamy  

w różnych krajach, wiele nas łączy. 
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