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SPOTKANIE Z RODZICAMI 
Przystępując do realizacji projektu przyjęliśmy założenie o zachęceniu rodziców do wspólnej pracy. 

Zaowocowało to kilkoma spotkaniami oraz współuczestniczeniu w organizowanych konkursach i 

zadaniach dzieci z ich rodzicami. 



Na pierwszym spotkaniu rodzice 

zapoznali się z problematyką projektu i z 

ochotą zaakceptowali nasze pomysły. 



RADA 
PEDAGOGICZNA 

Podchodząc do realizacji 

projektu z pełnym 

zaangażowaniem 

pracowników pedagogicznych 

przedszkola, zorganizowano 

trzy posiedzenia rady 

pedagogicznej. Na pierwszym 

przedstawiono założenia 

projektu oraz dokonano 

podziału zadań, na drugim 

omówiono aktualny jego 

przebieg, a na trzecim 

dokonano podsumowania 

całości. 





WYCIECZKA TERENOWA 

Realizując zadanie „terenowe” wybraliśmy 
się w rejon gminy Gniewino, który 
najbardziej obrazowo przedstawia 

pozyskanie energii w sposób bez kolizyjny 
– odnawialny.  Stąd fermy wiatrowe oraz 

Elektrownia Szczytowo-Pompowa.  



Pamiętając o tym że najłatwiej wiedzę pozyskuję się podczas zabawy nasi milusińscy korzystali 
także z atrakcji „Kaszubskiego Oka” i jego okolic. 





PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE + APEL 

Kontynuując wątek 

rodziców, zaprosiliśmy 

ich w charakterze 

widzów na 

przedstawienie „Eko 

Kapturek i Pszczółka”. 

Fabułą przedstawienia 

była problematyka 

ochrony środowiska 

leśnego.     





Zorganizowaliśmy także i apel o dużym stopniu trudności 

zawierający problematykę: segregacji odpadów, 

kompostowania, abecadło świadomego konsumenta, a także 

przestrzegania w codziennym życiu zasady 3xR . 



*** 

Współczesny człowiek 

tworzy różne rzeczy. 

Zamiast mieszać wszystko razem, 

powinien segregować śmieci. 

 *** 

Zieleń, błękit, żółć, brązowy 

to kolory są natury. 

Poukładaj swe odpady, 

bo przyroda nie da rady. 

***  

Dziś recykling wciąż króluje 

plastik w żółtym się znajduje. 

Z niego mnóstwo odzyskamy, 

w domu ciepłe koce  mamy. 

*** 

Zielony pojemniczek 

pomieści każdy kolorowy słoiczek. 

Szkło jest jedynym materiałem, 

który w nieskończoność 

przetwarzać się daje. 
  

*** 

Niebieskie kontenery pochłoną 

niezatłuszczone, suche papiery. 

Z nich powstaną nowe, 

ozdobne pudełka tekturowe. 

***  

Elektrośmieci: komputery, lodówki 

piekarniki, grzejniki, żarówki. 

Zamiast w rowach i lasach ukrywać, 

należy oddać i powtórnie wykorzystywać. 

 *** 

Kompostowniki ogrodowe, 

to rozwiązanie przyszłościowe. 

Biodegradowalne, domowe odpady 

wiosną zasilą rabaty i sady.  



*** 

Gdy do sklepu się wybierasz  

zrób zakupów listę 

by kupić tylko to co potrzebne 

bo jest to oczywiste. 

 *** 

Samochód do garażu odstawimy,  

Na rower się przesiadamy.  

Jest on ekologiczny, przyrodzie nie szkodzi,  

A więc na rowery- i starsi i młodzi! 

***  

Torby Eko również z sobą mamy 

bo stale je używamy 

Tych foliowych nie chcemy 

bo niszczą środowisko, o tym wiemy. 

***  

Gdy coś kupujesz, to zwróć uwagę 

w co jest to zapakowane 

Kupuj w opakowaniu eko 

Wtedy zajdziesz daleko. 

  

. 

*** 

Gdy coś kupujesz 

 to z eko znakiem 

obojętnie czy jest to 

jedno czy wielopakiem. 

***  

Niech cię reklama nie skusi 

bo akurat reklamy kupować nie musisz, 

kupuj to co dobrze znasz 

i wtedy oszczędności masz. 

***  

Tak więc kończąc rady dobre 

rób zakupy tylko godnie 

godne zaufania twego 

koleżanko i kolego 



*** 

REDUCE, REUSE, RECYCLE 

to 3 razy R oznacza 

a kto pozna ich znaczenie 

z dobrej drogi już nie zbacza 

zadba o ochronę ziemi 

by ja w popiół nie zamienić 

 *** 

Pierwsze R - to jest redukcja a polega na tym ona 

byś korzystał z tego co masz 

nie kupował co popadnie 

bo dla ziemi to nie ładnie 

  

*** 

Drugie R – to prośba o to 

byś co masz nie wrzucał w błoto 

użyj do czegoś innego 

albo podziel się z kolegą 

 *** 

Trzecie R – daje do zrozumienia 

że nie ma nic do wyrzucenia 

trzeba segregować odpady kolego 

żeby można przerobić je na coś nowego.  

R+R+R to R razy trzy 

wiec dbajmy o środowisko ja i ty i ty i ty….  





SPOTKANIA NA TERENIE PRZEDSZKOLA 

STRAŻ MIEJSKA 

W celu przybliżenia świata zewnętrznego, zorganizowaliśmy spotkania z przedstawicielami różnych 

zawodów, czy też instytucji. Zaprosiliśmy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wejherowie, aby 

przeprowadzili pogadankę na temat przestrzegania przepisów porządkowych (zaśmiecanie, segregacja 

odpadów, dbałość o zieleń).  



KOMINIARZ 

Bardzo atrakcyjnym gościem był kominiarz Pan Stanisław,  

który nie tylko odwiedził przedszkolaków w swoim służbowym uniformie, ale także 

umorusał ich policzki sadzą z komina.  

Oczywiście celem wizyty było uświadomienie milusińskim czym nie wolno palić w piecach, 

jakie mogą być skutki nieprzestrzegania tych zasad. 



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 

Akcje ulotkową „zleciliśmy” 

dwóm najstarszym grupom: 

„Krasnoludkom” i „Smerfom”. 

Nasza ingerencja w ich pomysły 

była znikoma bo chodziło nam o 

niczym nie skrępowaną inwencję 

twórczą cztero- pięcio - i 

sześciolatków. 



Efekty dziecięcej twórczości 

zostały przez ich autorów 

przekazane dorosłym. 



QUIZ EKOLOGICZNY 
SPRAWDZIAN WIEDZY O ZIEMII 

Zadanie to zostało 

zrealizowane w 

oparciu o podstawę 

programową 

wychowania 

przedszkolnego.  





QUIZ EKOLOGICZNY 

Quiz ekologiczny został 

zorganizowany jako 

podsumowanie całego 

projektu. Dzieci  miały 

do wykonania zadania 

umysłowe - słowne, 

ćwiczebne oraz ruchowe.   

Wszystkie zadania 

zostały wykonane 

sprawnie i z uśmiechem.  





KONKURS PLASTYCZNY NA 
„EKO ZABAWKi” 

Konkurs odbył się na terenie naszej placówki i cieszył się nad spodziewanie dużym 

zainteresowaniem. Przeszło 20 prac zostało wykonanych przez dzieci wspólnie z ich 

rodzicami. Pomysłowość wykonanych prac wzbudzała zachwyt u wszystkich odwiedzających 

przedszkole.  





Na galę 

podsumowującą 

konkurs przybyło 

blisko 80 osób. 

Nagrody otrzymali 

wszyscy wykonawcy.  



GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

Nasza gazetka przedszkolna 

rozmieszczona został na 

przestrzeni 20 metrów. 

Sporządzona była w ten 

sposób że, wchodzący do 

przedszkola zapoznawali się z 

jej treścią przemieszczając się 

po klatce schodowej.  



Przedszkolaki biorący udział w 

przygotowaniu gazetki z wielkim 

zaangażowaniem przedstawiali jej treść 

swoim rodzicom. 



ZADANIA WŁASNE: 
SPRZĄTANIE ŚWIATA 

DZIEŃ LASU 

KONKURS DLA WEJHEROWSKICH PRZEDSZKOLI „EKO CHOINKA” 

 I DZIEN WIOSNY 

CYKL ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH 

DZIEŃ WODY 

KONKURS DLA WEJHEROWSKICH PRZEDSZKOLI NA „EKO JAJKO 

 WIELKANOCNE” 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. „EKO BARTEK” 

KÓŁKO PRZYRODNICZO EKOLOGICZNE 



SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Sprzątanie Świata 

to jedna z 

najbardziej 

ulubionych przez 

dzieci form działań 

ekologicznych. 

Praca w terenie, 

różnorodność 

zbieranych 

odpadów i ich 

segregacja.  

W tym roku zebrano 20 

worków różnorakich odpadów.  



DZIEŃ LASU 

Zadanie to zostało 

zrealizowane przy 

współpracy z leśniczym 

Leśnictwa „Biała” w 

Wejherowie.  



KONKURS DLA WEJHEROWSKICH PRZEDSZKOLI „EKO CHOINKA” 

Nasze przedszkole było organizatorem  

miejskiego konkurs na  

„Eko Choinkę”.  

Do konkursu zaprosiliśmy dzieci wraz 

z ich rodzicami, dziadkami. Konkurs 

był podzielony na dwa etapy. Etap I 

wewnętrzny, z którego trzy najlepsze 

prace awansowały do II etapu –  

miejskiego.   

Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy, a 

dodatkowo za 3 pierwsze miejsca wręczono 

choinki ze szkółki leśnej Leśnictwa 

„Biała”. 



 I DZIEN WIOSNY Pierwszy dzień Wiosny 

powitaliśmy kolorowym 

orszakiem, na czele którego 

dumnie przez przedszkolaków 

niesione były kukły „Marzanny”. 

Na uwagę zasługuje fakt że, kukły 

wykonane były z materiałów  

recyklingowych i nie jak tradycja 

nakazuje, zostały wrzucone do 

rzeki by spłynąć do morza, ale 

rozebrane na części, 

posegregowane i wrzucone do 

odpowiednich pojemników na 

odpady.   



CYKL ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH 

 DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO 

W trosce o naturalne środowisko człowieka, 

zorganizowaliśmy cały szereg zajęć 

proekologicznych. Do zajęć tych zostały 

wykorzystane wszystkie formy i metody pracy, a 

ich różnorodność spowodowała, że dzieci nie 

mogły doczekać się kolejnych.   



RECYKILNG – UPCYKLING – CO DALEJ Z ODPADAMI? 

Dużym powodzeniem cieszyły 

się zajęcia plastyczno – 

techniczne.  



EKOZNAKI 

Emocji nie zabrakło w 

trakcie poszukiwań na 

opakowaniach eko 

znaków.  



GDY ENERGIĘ OSZCZĘDZAMY, O ŚRODOWISKO I KLIMAT DBAMY! 

Nieco trudności sprawiła problematyka 

związana z eko energią, ze względu na 

techniczne zawiłości tematu.  



BĘDZIEMY ŚWIADOMYMI KONSUMENTAMI 

Po tych zajęciach jesteśmy przekonani że nasi 

milusińscy nieraz podczas robienia zakupów 

zwrócą uwagę swoim rodzicom, że dokonują oni 

dobrego lub złego wyboru produktu.  



DZIEŃ WODY 

 

Woda to nie tylko radość z kąpieli, 

ale także nieoceniony pożytek dla 

ludzi i zwierząt. Po tych zajęciach 

jesteśmy o tym przekonani. 



KONKURS DLA WEJHEROWSKICH PRZEDSZKOLI NA „EKO JAJKO WIELKANOCNE” 

 

Po choince ekologicznej, 

drugim konkursem o 

zasięgu miejskim przez 

nas organizowanym był 

konkurs na „EKO jajko 

Wielkanocne”  



PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. „EKO BARTEK” 

 

Całość naszych zadań zostało uwieńczone 

przedstawieniem teatralnym pt. „Eko Bartek” 



KÓŁKO PRZYRODNICZO EKOLOGICZNE 

 



Sztandarowym zadaniem własnym, realizowanym w każdy poniedziałek 

tygodnia, były zajęcia kółka przyrodniczo-ekologicznego, prowadzonego przez 

koordynatora projektu Annę Paczull. 



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWO: 
 

• materiały dydaktyczne Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” 

• materiały dydaktyczne Eko Doliny 
• czasopismo „Kumpel” – wkładka ekologiczna „Opakowani.pl” 
• czasopismo „minilo&aniela 
• Internet 
• podstawa programowa wychowania przedszkolnego 
• opracowania własne 

 

Koniec  
Dziękuję za uwagę 

Anna Paczull 


