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Celem projektu było  

● Kształtowanie postaw ekologicznych w życiu 
codziennym.

● Zwracanie uwagi na kupowanie produktów 
nadmiernie opakowanych.



Cele projektu

Dziecko:
● poznaje różne rodzaje opakowań;

● zna zagrożenia dla środowiska związane z kupowaniem produktów nadmiernie 
opakowanych;

● rozumie konieczność zmniejszenia ilości opakowań;

● potrafi wykorzystać odpady w zabawie i pracach plastycznych;

● zdobywa wiedzę z zakresu ekologii na podstawie przeprowadzonych doświadczeń 
z produktami i opakowaniami.



Uczestnicy projektu:

●KZG „Dolina Redy i Chylonki”

●Dzieci i rodzice

●Pracownicy placówki

Teren działania:

●Przedszkole nr 44, sale dydaktyczne, ogród;

●Osiedle na którym znajduje się placówka;



OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ

Projekt edukacyjny „ŚWIAT PEŁEN OPAKOWAŃ”                                          

został uwzględniony  w Rocznym Planie Pracy Przedszkola nr 44   2016/17.

Chętne nauczycielki zostały zaproszone do  udziału w  projekcie.

Projekt w całości realizowała grupa II,

a  pojedyncze elementy zostały zrealizowane w grupach pozostałych.

Rodzice zostali poinformowani o projekcie edukacyjnym i zaproszeni            

do  pomocy w jego realizacji.  



EFEKTY/ WSKAŹNIKI PROJEKTU



Projekt rozpoczął się przeprowadzeniem rozmowy z dziećmi na temat 
odpadów, głównie opakowań, które stanowią zdecydowaną większość 
domowych śmieci. Była to okazja do sprawdzenia wiedzy dzieci w tym 
temacie, a także do utrwalenia nawyku segregacji odpadów.



W celu zaangażowania dzieci jak i ich najbliższych zorganizowano   

konkurs rodzinny  

pt.„MORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”.

Praca  oprócz nawiązania do tematyki morskiej  miała być 

wykonana

z użyciem materiałów odpadowych (opakowań).

W konkursie wzięło udział wiele rodzin z przedszkola a pomysły 

przerosły nasze oczekiwania.

Była to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na opakowania w 

naszym życiu i możliwość twórczego ich wykorzystania.  





Dzieci wybrały się do pobliskiego sklepu gdzie  mogły sprawdzić sposób 
opakowania artykułów oraz dokonać drobnych zakupów.



Okres świąteczny okazał się dobrym momentem aby sprawdzić czy 
rzeczywiście otacza nas nadmiar opakowań. Dzieci rozpakowały 
„świąteczne prezenty” i mogły się przekonać jak dużo po nich zostaje 
odpadów.



Duża ilość zgromadzonych odpadów pozwoliła  wykorzystać je w 
zabawie, zajęciach i pracach plastycznych. 

ZABAWA W SKLEP



Wazon z kwiatami dla Babci i Dziadka wykonany 
z opakowań po prezentach.



Mikołaj z butelki plastikowej



Obrazki w pudełku



Podwieczorek w kąciku zabaw.



Tort z okazji urodzin Gdyni wykonany na kartonie po 
telewizorze.



Opakowania posłużyły również w realizacji innych projektów, np. 
podczas rywalizacji sportowych  i gier edukacyjnych.



Nagromadzone materiały odpadowe zajmowały dużą część kącika zabaw, co było 
pretekstem do przeprowadzenia eksperymentu „Jak zmniejszyć objętość opakowań?” 
Dzieci w toku działań doszły do wniosku, że im bardziej opakowania są zgniecione, 
podarte, tym więcej zmieści się  ich w pojemniku, ponieważ zajmują mniej miejsca. Była 
to też okazja do utrwalenia zasad segregacji odpadów.  



Każda z grup podczas zajęć wykorzystywała opakowania, czego efektem 
była między innymi wiosenna wystawa prac wykonanych przez dzieci.



Podczas zajęć wykorzystano również film edukacyjny ze strony 
www.opakowani.pl, który w atrakcyjny sposób przybliżył dzieciom 
tematykę związaną z odpadami, których znaczną część stanowią 

opakowania.

http://www.opakowani.pl/


Najbardziej przemawiały do dzieci samodzielnie przeprowadzane 
eksperymenty, kiedy  podczas działania zauważały zmiany i mogły 

wyciągać wnioski

Dzieci sprawdzały w jaki 

sposób zachowują się 

opakowania w wodzie, w 

ziemi i na słońcu.



Dzieci badały towary pod względem ilości opakowań i dokonały podziału 
na produkty właściwie opakowane  i nadmiernie.



Po wysłuchaniu opowiadania dzieci układały historyjkę obrazkową 
„O kominie który przestał dymić” i przeprowadziły doświadczenie ze 

spalaniem odpadów. Przekonały się jak trujące jest powietrze 
zanieczyszczone dymem ze spalenia szkodliwych materiałów.



Wczesną wiosną dzieci założyły hodowlę dżdżownic. Część pojemnika 
została wypełniona opakowaniami. W ten prosty sposób mogły się 

przekonać jak odpady utrudniają życie nawet tak małym zwierzętom. 

Po pewnym czasie 

dżdżownice  

odzyskały 

wolność i 

zamieszkały 

w przedszkolnym 

ogrodzie.



Na powitanie wiosny w każdej grupie zostały wykonane kukły Marzanny z 
wykorzystaniem materiałów z opakowań. 
W myśl zasady „ Ziemi nie zaśmiecamy- o porządek dbamy” każda Marzanna została 
tylko symbolicznie zamoczona w rzece na znak przepędzenia zimy.



Na przełomie kwietnia i maja pięć grup z przedszkola odwiedziło Fokarium na 
Półwyspie Helskim oraz Akwarium w Gdyni. Podczas tych wyjazdów  dzieci 
uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, których celem było zaznajomienie 
z mieszkańcami Bałtyku oraz zwrócenie uwagi na zagrożenie życia w morzu, np. 
przez wyrzucanie na plaże i do wody odpadów.



Podczas wycieczki na Hel dzieci miały okazję podziwiać krajobraz 
wybrzeża, który był zadbany, bez śmieci.



Zajęcia edukacyjne i zwiedzanie Akwarium w Gdyni. Dzieci miały okazję 
zobaczyć jak wygląda plaża zdewastowana przez człowieka, a jak 
przyroda, gdy jest szanowana, a ludzie nie wyrzucają odpadów.



Eko-spacer po osiedlu, podczas którego sprawdzano, czy mieszkańcy dbają 
o porządek, a śmieci są odpowiednio składowane. Dzieci doszły do wniosku, że  osiedle 
jest czyste, jest dużo pojemników na śmieci przy ulicach i sklepach, przy budynkach 
mieszkalnych są wiaty i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy dbają o 
porządek, nawet podczas remontów zamawiają odpowiednie worki na gruz i inne 
odpady.



Podczas wyjścia na pobliski „ryneczek” dzieci miały okazję przekonać się 
co robią sklepy   z opakowaniami zbiorczymi. Okazało się, że najbardziej 
przyjazne środowisku są skrzynki wielokrotnego użytku, np. z drewna 
i plastiku.



Wśród rodziców zostały przeprowadzone dwie ankiety. Na  ich 
podstawie  można stwierdzić, że rodzice również zauważają problem 

związany 
z nadmiarem opakowań.  



Rodzice zostali zaproszeni na wspólne zajęcia  „Coś z niczego”.
Podczas spotkania zostały zaprezentowane działania związane z projektem. 
Była to również okazja do wspólnej zabawy z dzieckiem- przetwarzania 
opakowań na nowe produkty użyteczne lub dekoracyjne oraz do zapoznania z
terminem upcykling.



Wystawa prac „Coś z niczego”



Dzieci ozdobiły ulotki propagujące zakupy bez zbędnych opakowań oraz 
wspólnie z nauczycielką wykonały dwa plakaty „Mądre kupowanie”



Na zakończenie projektu dzieci podczas happeningu rozdawały klientom 
sklepów ulotki propagujące odpowiedzialne kupowanie.  



Jeden z plakatów wraz z częścią ulotek został umieszczony na tablicy 
w przedszkolu a drugi powiesiliśmy w sklepie „Stokrotka”.



Rezultaty projektu:

•dzieci dostrzegły, że wiele produktów jest nadmiernie opakowanych, co powoduje zwiększenie 
produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych;

•poznały różne rodzaje opakowań i utrwaliły zasady ich segregacji;

• zauważyły, że przyroda i przestrzeń miejska jest piękna tylko wówczas, gdy nie jest zaśmiecona i 
zdewastowana przez człowieka;

•dostrzegły cierpienie zwierząt spowodowane przez niewłaściwe postępowanie człowieka z 
odpadami;

•wyrobiły nawyk wykorzystywania opakowań w różnorodnej działalności, takiej jak, np. zabawa, 
praca plastyczna, nauka;

•poprzez liczne eksperymenty przekonały się jak niebezpieczne są odpady dla życia ludzi i 
zwierząt;

•miały okazje do zabaw i zajęć z rodzicami, podczas których dorośli zwrócili uwagę na nadmiar 
opakowań, skorzystali z pomysłu powtórnego wykorzystywania niektórych opakowań i zapoznali 
się z terminem upcykling;

•dzieci stały się bacznymi eko-obserwatorami;

•stały się bardziej wrażliwe i wyczulone na niewłaściwe zachowania dorosłych.



Efekty rzeczowe

W trakcie realizacji projektu:

● przeprowadzono zajęcia i rozmowy związane z problemem nadmiaru odpadów                
z udziałem  wszystkich grupach;

● przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem odpadów we wszystkich grupach;

●zorganizowano kąciki ekologiczne - selektywną zbiórkę odpadów z udziałem 
wszystkich grup;

●zorganizowano rodzinny konkurs plastyczny z udziałem 17 rodzin;

●zorganizowano kąciki tematyczne do zabawy w sklep z wykorzystaniem opakowań 
we wszystkich grupach;

●wykorzystywano opakowania w zabawach dzieci we wszystkich grupach;

●wykorzystywano odpady w działalności plastycznej we wszystkich grupach;

●zorganizowano turniej gier edukacyjnych z wykorzystaniem odpadów z udziałem 
wszystkich grup;



● zorganizowano zawody sportowe z wykorzystaniem opakowań z udziałem         

3 grup;

● wykorzystano filmy edukacyjne w 4 grupach;

● zorganizowano „Powitanie wiosny” z wykorzystaniem kukieł wykonanych        

z odpadów z udziałem wszystkich grup;

● zorganizowano wyjazd do Fokarium i Akwarium z zajęciami edukacyjnymi,     

z udziałem 5 grup;

● organizowano spacery po osiedlu - obserwacja czystości otoczenia, we 

wszystkich grupach;

● zorganizowano „Eko- spacer” sprawdzający składowanie odpadów w dzielnicy             

z udziałem 1 grupy;

● zorganizowano wyjście do pobliskich sklepów w celu sprawdzenia opakowań 

zbiorczych 1 grupa;

● przeprowadzono zajęcia współuczestniczące z rodzicami „Coś z niczego”,      

w których wzięło udział 7 rodziców;

● organizowano wystawy prac dzieci we wszystkich grupach;



● przygotowano 2 ankiety dla 20% rodziców;

● przygotowano ulotki z udziałem 1 grupy;

● zorganizowano happening wśród mieszkańców osiedla z udziałem 1 grupy;

● przygotowano plakaty i umieszczono je w sklepie „Stokrotka” i w placówce       

z udziałem 1 grupy;

● umieszczono informacje na stronie internetowej i na tablicy dla rodziców          

w jednej grupie;

Zapoznanie rodziców z wynikami realizacji projektu nastąpi podczas zebrań 

na zakończenie roku szkolnego.              



Upowszechnianie i promocja projektu:

-Informacja na stronie internetowej placówki

-Informacja związane z działaniami związanymi z projektem na tablicy dla rodziców

-Wystawy prac dzieci

-Zajęcia z rodzicami

-Konkurs z udziałem dzieci i rodziców „MORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

-Podsumowanie projektu podczas spotkania z rodzicami

-Ankiety dla rodziców

-Rozdawanie ulotek wśród mieszkańców osiedla

-Plakat „Mądre kupowanie” w sklepie „Stokrotka” i w holu placówki



Ewaluacja projektu/wnioski

Po  przeprowadzeniu obserwacji, rozmów, analizy dokumentów, wytworów prac 
dzieci, zdjęć i ankiet wynika, że:

● 1 grupa zrealizowała projekt w całości, wszystkie pozostałe uczestniczyły w 
wybranych zadaniach.

● Udało się osiągnąć zamierzone cele w grupie realizującej projekt całościowo -dzieci:                                                                                                                            
- znają rodzaje opakowań,                                                                                                    
- orientują się w zagrożeniach dla środowiska związanych z kupowaniem produktów 
nadmiernie opakowanych,                                                                               
- rozumieją konieczność zmniejszenia ilości opakowań;                                                   
- wykorzystują odpady w zabawie i w pracach plastycznych;                           
-zdobyły wiedzę z zakresu ekologii na podstawie przeprowadzonych doświadczeń 
z opakowaniami.

● Proponowane działania interesowały dzieci i były życzliwie przyjęte przez rodziców           
i mieszkańców osiedla - konsumentów i pracowników sklepów.



Nie udało się zorganizować spotkania z ekspertem, doświadczeń z odpadami 

spożywczymi, typu jabłko, drożdżówka, długotrwałej obserwacji  odpadów umieszczonych 

w ziemi, zorganizowania happeningu z udziałem przedszkoli realizujących projekt.  

Sukcesem jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej i opiekunów dzieci na problem 

nadmiaru opakowań.

Problemy w realizacji projektu to:

●choroby dzieci i nauczycielek, sprawy losowe;

●zaangażowanie nauczycielek w inne projekty edukacyjne;

●małe zaangażowanie rodziców wynikające z obowiązków zawodowych

W celu poprawy efektywności realizowanych treści należy:

●ograniczyć ilość przeprowadzanych równolegle  projektów edukacyjnych;

●zwiększyć zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców;

●nawiązać współpracę z ekspertami.



WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I PROGRAMIE:

strona internetowa przedszkola:

www.ps44@wp.pl

strona internetowa Komunalnego Związku Gmin

„Dolina Redy i Chylonki”

www.kzg.pl

Zakładka: EDUKACJA/SZKOŁA DLA ŚRODOWISKA

http://www.kzg.pl/

