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I. Wstęp 
 

 Po raz kolejny rok z rzędu nasze przedszkole bierze udział w 

projekcie edukacyjnym „Lider lokalnej ekologii” zorganizowanym przez 

Komunalny Związek gmin „Dolina Redy i Chulonki”.W tym roku w 

projekcie pod hasłem „Ekokonsument zasobów, i dóbr usług-człowiek w 

harmonii z przyrodą”. Zgodnie z założeniami edukacji ekologicznej 

starałyśmy się działać w obszarach: edukacji, informacji i promocji, starając 

się zmieniać zachowania społeczne na prośrodowiskowe. W działania na 

rzecz środowiska włączałyśmy różne grupy wiekowe od przedszkolaków po 

rodziców i nauczycieli. Zgodna współpraca przez cały rok i wiele różnych 

działań proekologicznych dało nam możliwość wielu sukcesów. Poniżej 

przedstawiamy sprawozdanie z realizacji projektu na rok szkolny 2015/2016.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

       



 II. Cele projektu: 

 

•  Kształtowanie właściwych 
postaw pro środowiskowych 
względem oszczędzania energii 
cieplnej 

• Zapoznanie z metodami i 
sposobami ogrzewania 
domu/mieszkania, 

• Poznanie nowoczesnych technik 
grzewczych  

• Uświadomienie szkodliwości i 
niebezpieczeństwa spalania 
odpadów w domowych piecach  

 

  
 

 

III. Formy realizacji 

 

• konkursy plastyczne na terenie 
przedszkola  

• przygotowanie gazetki 
przedszkolnej/ akcji ulotkowej na 
tablicy dla rodziców 

• wystawa prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci z 
odpadów np.  Z plastikowych 
kubeczków foli, puszek itp. 

• przedszkolny turniej wiedzy 
ekologicznej 

• rada pedagogiczna poświęconej 
tematyce projektu  

• opracowanie scenariuszy i 
prowadzenie zajęć dydaktycznych 
z zakresu edukacji ekologicznej 

• przygotowanie sprawozdania z 
realizacji projektu 

 

 



Lp. Rodzaj działania       Przebieg   Efekty Dowód 

1. Zorganizowanie rady 

pedagogicznej w 

październiku 2015 r 

Przedstawienie 

nauczycielom celu 

projektu. 

Omówienie działań 

dotyczących projektu 

Nauczyciele i rodzice chętnie 

uczestniczą i pomagają w 

programie, rozumieją cel 

projektu 

zdjęcia z rady 

pedagogicznej, 

2. Opracowanie scenariusza 

zajęć z zakresu ekologii 

Według scenariusza 

zajęcia 

Po zajęciach dziecko: 

-zna zagrożenia związane z 

nieodpowiednim 

postępowaniem wobec 

przyrody 

-zna podstawowe zasady 

ochrony przyrody 

 

scenariusz zajęć, 

zdjęcia 

V. Plan realizacji projektu:  

 



3. Wycieczka terenowa- 

mająca na celu 

przedstawienie zasad 

właściwej segregacji 

odpadów.  

Wyjście dzieci poza 

teren przedszkola 

Dzieci wiedzą jak segregować 

odpady i jak chronić przyrodę 

zdjęcia ze spotkania 

4. Przeprowadzenie akcji 

ulotkowej i 

plakatowej na terenie 

przedszkola 

Wykorzystanie ulotek 

dot.yczących 

szkodliwości spalania 

odpadów  w piecach 

domowych oraz 

segregacji odpadów. 

Rozwieszenie plakatu 

dot.yczącego spalania 

śmieci i plakatów dzieci  

Rodzice mają świadomość 

zagrożeń wynikających ze 

spalania śmieci w domach.  

zdjęcia akcji ulotkowej 

i plakatowej 

5.. Konkursy  plastyczne na 

terenie placówki 

oświatowej: pt. „Płynę 

statkiem”. Wykonanie prac 

plastycznych z odpadów 

Wykonanie przez dzieci 

z poszczególnych grup 

prac plastycznych  

Uświadomienie dzieciom  

drugiego życia odpadów w 

pracach plastycznych 

galeria prac 

konkursowych, 

zdjęcia. 



6. Apel Przeprowadzenie apelu 

mającego na celu 

uświadomienie ochrony 

środowiska poprzez 

świadome 

wykorzystanie źródeł 

energii. Pogadanka na 

temat:: „Szkodliwości 

spalania śmieci w 

domowych piecach” 

Uświadomienie dzieciom 

szkodliwości spalania śmieci 

w domowych piecach 

zdjęcia z apelu 

7. Przedszkolny turniej wiedzy 

ekologicznej 

Przeprowadzenie 

turnieju ekologicznego 

na terenie placówki  

 

Przygotowanie przez 

nauczyciela zestawu 

pytań dla 

poszczególnych grup. W 

grupach odpowiedzenie 

na pytania, zaznaczenie 

odpowiedzi na kartkach, 

zebranie odpowiedzi i 

zliczenie punktów. 

Rozdanie nagród 

 

Poszerzanie wśród dzieci 

świadomości ekologicznej o 

środowisku naturalnym,, 

czynnikach powodujących 

jego zagrożenie i ochronie. 

Rozbudzanie i rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych 

wśród dzieci 

 zdjęcia z turnieju 



8. Gazetka przedszkolna pod 

hasłem: „Szkodliwości 

spalania odpadów” (tablica 

ogłoszeń) 

Rodzice i dzieci 

zaznajomili się z 

zagadnieniami 

dotyczącymi projektu 

 Uświadomienie rodzicom  i 

dzieciom  wpływu człowieka 

na stan  środowiska 

naturalnego 

- zdjęcie tablicy 

ogłoszeń dla rodziców 

9. Prezentacja multimedialna 

projektu 

Stworzenie prezentacji 

multimedialnej 

dotyczącej 

realizowanego projektu 
 

- Płyta z prezentacją 



OMÓWIENIE EFEKTÓW 
ZREALIZOWANYCH 

DZIAŁAŃ 

 



 
1. ZORGANIZOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ W 

PAŹDZIERNIKU 2015 r. 

 
        Podczas rady pedagogicznej i podczas spotkania z rodzicami  wszyscy zostali 

zapoznani z celami projektu ,,Lider lokalnej ekologii 2016" oraz omówione zostały działania 

w ramach projektu. Wspólnie przeprowadziłyśmy rozmowę na temat edukacji ekologicznej w 

przedszkolu opierając się na tematyce projektu. Podczas rozmowy sformułowałyśmy cele 

edukacji ekologicznej prowadzonej w naszej placówce: 

 

•  Kształtowanie właściwych postaw pro środowiskowych względem oszczędzania energii 

cieplnej 

• Zapoznanie z metodami i sposobami ogrzewania domu/mieszkania, 

• Poznanie nowoczesnych technik grzewczych  

• Uświadomienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w domowych piecach  

 



RADA PEDAGOGICZNA 



 
2. OPRACOWANIE SCENARIUSZA ZAJĘĆ Z ZAKRESU 

EKOLOGII 

 
  W przedszkolu prowadzone były zajęcia z zakresu ekologii dotyczące 

segregacji odpadów. Przeprowadzone były także zajęcia uświadamiające 

szkodliwość spalania odpadów w paleniskach domowych. Skupiałyśmy się 

także na ciekawych formach prowadzenia zajęć dotyczących segregacji 

odpadów i recyclingu.  Zajęcia prowadzone były w grupach wiekowych 

wśród dzieci: 4,5 letnich. W najmłodszej grupie dzieci 3-letnich 

przeprowadziłyśmy wspólne zabawy ekologiczne z użyciem odpadków.  

Celem zajęć było: 

- Poznanie nowoczesnych technik grzewczych 

- Promowanie zachowań proekologicznych w środowiskach lokalnych 

- Uświadomienie  szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania śmieci w 

piecach domowych 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA PT. „CIEPŁO W NASZYCH DOMACH” 





NASZA GAZETKA NA ZAJĘCIA 



 
3. WYCIECZKA TERENOWA 

 
     W kwietniu odbyła się wycieczka terenowa do pobliskiej okolicy. 

Dzieci zapoznały się z nazwą firmy „Opec” dostarczającej ciepło do 

naszych domów. Podczas krótkiej pogadanki prowadzonej przez 

nauczyciela  poznały źródła energii i  rodzaje ogrzewania domów. Poprzez 

zajęcia praktyczne dowiedziały się również jak należy segregować odpady. 

Jakie są rodzaje  i kolory pojemników na odpady i dlaczego należy 

segregować odpady.  

   

 



WYCIECZKA TERENOWA 



WYCIECZKA TERENOWA 



PROPAGOWAŁYŚMY WARTOŚCI OCHRONY ŚRODOWISKA WŚRÓD 
RODZICÓW 

 
 

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK 
 



„SKĄD SIE BIERZE CIEPŁO?”   



 
4. PRZEPROWADZENIE AKCJI ULOTKOWEJ I PLAKATOWEJ 

 
     Dzięki  materiałom przekazanym przez KZG „Doliny Redy i 

Chylonki” w  naszym przedszkolu przeprowadziłyśmy akcję 

ulotkową dotyczącą segregacji odpadów,szkodliwości spalania 

odpadów w piecach domowych. Dostępność ulotek miała na celu 

uwrażliwić rodziców i zwrócić ich uwagę na zagrożenia jakie 

wynikają ze spalania śmieci w ogniskach domowych, oraz jak 

segregować odpady . Działania ukierunkowane są na uświadamianie 

zagrożeń i ochronę środowiska naturalnego, w trosce o naszą 

Planetę. 

 



 

 

      





5. KONKURSY PLASTYCZNE NA TERENIE PLACÓWKI – 
„PŁYNĘ STATKIEM”,  KONKURS DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI 

Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW 

 



6. PRZEDSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 
 

 W kwietniu w naszej placówce został przeprowadzony przedszkolny turniej 

wiedzy ekologicznej dla dzieci pod hasłem „Jak segregować odpady” oraz 

uświadamianie szkodliwości i niebezpieczeństwo spalania odpadów w domowych 

piecach”. Dzieci chętnie i z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do turnieju 

ekologicznego. Bez problemu poradziły sobie z zagadkami i zadaniami praktycznymi. 

 

  



  
PRZEDSZKOLU TURNEIJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 

GR.”BIEDRONECZKI” I GR.”LISKI” 



PRZEDSZKOLNY TURNIEJ EKOLOGICZNY I ZABAWY 



7. APEL PRZEDSZKOLNY 

  W lutym w naszym przedszkolu odbył się apel dla grup najstarszych  

dzieci 5-letnich pt. „Ciepło dla Gdyni”. Dzieci dowiedzieły się: Skąd się 

bierze ciepło w domu i jakie są bezpieczne technologie związane z 

ogrzewaniem mieszkań, domów. Podczas apelu starałyśmy się również 

uwrażliwić dzieci na ochronę środowiska. Wyjaśniłyśmy że spalanie śmieci 

w domowych paleniskach jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. 

 



PRZEDSZKOLNY APEL 



W CIĄGU CAŁEGO ROKU DZIECI WYKONYWAŁY CIEKAWE 
PRACE PLASTYCZNE  

NA ZAJĘCIACH, WYKORZYSTUJĄC MATERIAŁY ODPADOWE 

 



„EKOLOGICZNE KWIATKI” 
 





„LUDZIK ŚMIECIOSZEK”  



GAZETKA PRZEDSZKOLNA 



ZAJĘCIA PT. „MALI STRAŻNICY PRZYRODY”  
GR. „ZAJĄCZKI” DZIECI 5-LETNIE 



ZAJĘCIA PT. „RADY NA ODPADY” 



„UPCYCLING” 







.   

 Dzieci z wielkim zaangażowaniem, brały udział w zajęciach i akcjach 

dotyczących ekologii. Swoimi spostrzeżeniami i wiedzą dzieliły się z rodzicami. 

 Podczas realizacji projektu   dzieci zostały zapoznane z metodami i 

sposobami ogrzewania domu/mieszkania. 

 Program stwarzał możliwości do szerszej edukacji na temat ochrony i  

zagrożeń dotyczących środowiska naturalnego.. Dzieci brały aktywny udział w 

quizach ekologicznych, wycieczkach, natomiast rodzice poprzez włączanie się do 

konkursów plastycznych, akcji ulotkowych. 

 Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i spacerów przedszkolacy coraz 

częściej zwracają uwagę na ład i porządek w najbliższym otoczeniu.  

  Kolejny raz mamy nadzieję, że świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży będzie 

poszerzana w przyszłości poprzez równie ciekawe projekty i programy. 

WNIOSKI KOŃCOWE 




