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pn.  „ Rady na odpady…” opracowanego  w ramach II edycji 

(cz.2) programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 
prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i 

Chylonki” z Gdyni.

Autorzy projektu: Anna Zapart- Dembicka, Joanna 
Stępińska, Jolanta Płaczek



Celem projektu było
• budzenie i kształtowanie świadomości gospodarowania 

odpadami,
• stwarzanie możliwości oddziaływania przez edukacje 

dzieci na ich najbliższych,
• angażowanie dzieci i dorosłych w działania 

proekologiczne,
• kształtowanie nawyku segregowania odpadów.



Cele projektu:
• zna i rozumie pojęcia: odpad, recykling, upcykling, 

reducing;
• rozumie potrzebę dbania o środowisko,
• rozumie konieczność segregacji odpadów,
• potrafi segregować odpady,
• wykorzystuje odpady do pracy twórczej,
• rozróżnia pojemniki do segregacji,
• poznaje niektóre możliwości wykorzystania surowców 

wtórnych do zabawy;
• wykonuje z rodzicem prace plastyczną o tematyce 

ekologicznej na konkurs.



Uczestnicy projektu:

dzieci  3,4,5,6 letnie i ich rodzice, pracownicy 
Przedszkola  nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni

Teren działania: 

Przedszkole 32 Cisowiaczki w Gdyni



OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ

• Szkoleniowa Rada pedagogiczna.
• Nauczyciele poszczególnych grup wraz z panią 

Dyrektor zostali zapoznani z projektem edukacyjnym. 
Wyrazili chęć uczestnictwa i pomocy w projekcie.

• Zapoznali się z materiałami , broszurami dotyczących 
akcji ekologicznej.

• Wspólnie omówiliśmy poszczególne punkty. 



Ecowywiadówka

✓ Podczas spotkania z rodzicami 
stworzone zostały możliwości 
oddziaływania przez edukację dzieci 
na ich najbliższych w tematyce 
proekologicznej.

✓ Rozmowy dotyczyły sposobów 
ograniczenia zużycia wody oraz 
spalin.

✓ „Burza mózgów” dzieci z rodzicami 
na temat jak dbać o środowisko.





WYCIECZKA TERENOWA

✓ Podczas wycieczki terenowej w okolicy przedszkola 
dzieci natrafiły na „dzikie wysypisko”.

✓Dzieci odnalazły śmietniki do segregacji śmieci i 
obserwowały mieszkańców segregujących odpady.

✓Dzieci obserwowały bieg rzeki Chylonki w pobliskim 
parku.

✓ Spontaniczna „burza mózgów” na temat ścieków 
wodnych.





Przedstawienie „sOs dLa 
zieMi”

✓ Inscenizacja muzyczna „SOS dla Ziemi” z wykorzystaniem 
muzyki poważnej „Cztery pory roku” A. Vivaliego oraz 
piosenki „Moja Planety” M. Jeżowskiej

✓ Tematem miniatury teatralnej  była przyroda i ekologia.
✓ Dzieci ukazały problem zaśmiecania środowiska m.in. rzeki i 

powietrza.
✓ Dzieci rozwijały kreatywność muzyczną oraz ekspresję 

ruchową
✓ Dzieci odgrywały role słońca z promykami, motyli, drzew, 

rzeki, kominów fabrycznych i śmieci.
✓ Do inscenizacji wykorzystano chusty, nakrycia głów 

przygotowane przez dzieci i rodziców oraz kolorowe ubrania





SPOTKANIE Z EKSPERTEM

✓ Dzieci w przedszkolu odsiedziała Pani Ekspert z 
Komunalnego Związku Gmin.

✓ Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak należy 
segregować odpady i jakie kolory mają pojemniki na śmieci.

✓ Dzieci dowiedziały się o działaniach ekologicznych i takich, 
których należy unikać np. plastikowe siatki.

✓ Pani Ekspert przybliżyła dzieciom pojęcia recyclingu i 
upcyclingu.

✓ Dzieci zajęciom edukacyjnym dzieci zrozumiały potrzebę 
dbania o środowisko i angażowania się w działania 
proekologiczne.





AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA

✓ Akcja ulotkowa i plakatowa miała na celu 
promowanie m.in. Akcji Zbierania Elektroodpadów, 
która  miała miejsce w przedszkolu w marcu 2017r.

✓ Dzięki plakatowi i ulotkom rodzice mogli dowiedzieć 
się więcej o sortowaniu śmieci i możliwości zbiórki 
elektrośmieci.



TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

✓ Podczas quizu ekologicznego dzieci zaprezentowały i 
utrwaliły swoją wiedzę na temat ekologii oraz sposobów 
dbania o środowisko.

✓ Dzieci podzielone były na drużyny.
✓ Dzieci wypełniały krzyżówkę o środowisku.
✓ Dzieci odpowiadały na pytania zamknięte np. Co należy 

zrobić z papierkiem, gdy w pobliżu nie ma śmietnika?
✓ Dzieci brały udział w zabawie Zgaduj-zgadula, odpowiadając 

na pytania otwarte np. Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?
✓ Dzieci otrzymały dyplomy „Przyjaciela Ziemi”.







Rozmowy kierowane w 
grupach



✓ Podczas rozmów kierowanych wykorzystane zostały m.in. 
Plakaty, ilustracje oraz plansze.

✓ Rozmowy z dziećmi miały na celu stwarzanie możliwości 
oddziaływania przez naukę i zabawę na poznanie 
środowiska i szerzenia wiedzy ekologicznej.

✓ Dzieci znają i rozumieją pojęcia: 
• Odpady
• Recycling
• Upcycling
• Reducing
• Dbanie o środowisko
• Segregowanie śmieci





Ekologiczna pisanka



✓ Podczas wykonywania „Ekologicznej pisanki” dzieci 
wykorzystywały odpady do pracy twórczej

✓ Dzieci były zaangażowane w działanie proekologiczne

✓ Dzieci kształtowały swoje nawyki upcyklingu



ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM 
ODPADÓW PLASTIKOWYCH



✓ Podczas ćwiczeń gimnastycznych dzieci wykorzystały 
plastikowe nakrętki

✓ Dzieci ćwiczeniom poznały niektóre możliwości 
wykorzystania surowców wtórnych do kreatywnej zabawy



ZADBAMY WSPÓLNIE O 
ŚRODOWISKO: WYMIANA GIER, 

PUZZLI I UKŁADANEK



✓Dzieci przynosiły swoje gry i układanki do 
przedszkola i wspólnie korzystali z zabawek.



zajęcia otwarte z rodzicami 
„Baw się z naMi OdPadaMi”



✓Podczas zajęć otwartych z rodzicami dzieci 
wykorzystywały odpady do zabawy twórczej.



„wiOsna dOOkOła- zabawa z 
nakrętkami też może być

wesoła”



✓ Dzieci układały obrazki o tematyce wiosennej z kolorowych 
nakrętek



Spotkanie z ekspertem



✓ Dzieci w przedszkolu odwiedziała Pani 
Ekspert z Komunalnego Związku Gmin.

✓ Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak 
należy segregować odpady i jakie kolory mają 
pojemniki na śmieci.

✓ Dzieci dowiedziały się o działaniach 
ekologicznych i takich, których należy unikać 
np. plastikowe siatki.

✓ Pani Ekspert przybliżyła dzieciom pojęcia 
recyclingu i upcyklingu.

✓ Dzieci zajęciom edukacyjnym dzieci 
zrozumiały potrzebę dbania o środowisko i 
angażowania się w działania proekologiczne.



Ekologia jest wśród nas
✓ Inscenizacja muzyczna „SOS dla Ziemi” z 

wykorzystaniem muzyki poważnej „Cztery pory roku” 
Vivalidego oraz piosenki ”Moja Planety” M. Jeżowskiej

✓ Tematem miniatury teatralnej  była przyroda i ekologia.
✓ Dzieci ukazały problem zaśmiecania środowiska
✓ Dzieci rozwijały kreatywność muzyczną oraz ekspresje 

ruchową
✓ Dzieci odgrywały role słońca z promykami, motyle, 

drzewa, rzekę, kominy fabryczne i śmieci
✓ Do inscenizacji wykorzystano chusty, nakrycia głow

przygotowane przez dzieci oraz kolorowe ubrania





„wYCHOwanie ekOLOGiCzne w 
PrzedszkOLU”

W referacie zwrócono uwagę przede wszystkim na cele oraz 
postępowania promujące ekologię:

✓ Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.

✓ Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o 
przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi 
ekosystemami.

✓ Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez 
oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i 
eksperymentowanie; formułowanie wniosków i 
spostrzeżeń.

✓ Gospodarka odpadami – segregowanie, recykling, 
utylizacja.





Punkt skupu surowców 
wtórnych 

✓ Dzieci odbyły wirtualną wycieczkę 
do skupu surowców wtórnych 
oglądając prezentację multimedialną 
przygotowana przez nauczycielkę.

✓ Z wywiadu przeprowadzonego przez 
nauczycielkę dzieci dowiedziały się o 
sposobie przetwarzania puszek 
aluminiowych i metalowych.

✓ Dzieci obejrzały krótki film ukazujący 
pracę w Skupie złomu.

✓ „Burza mózgów” na temat potrzeby 
przetwarzania surowców.





QUIZ EKOLOGICZNY
✓ Podczas quizu ekologicznego dzieci zaprezentowały i 

utrwaliły swoją wiedzę na temat ekologii oraz 
sposobów dbania o środowisko.

✓ Dzieci podzielone były na drużyny.
✓ Dzieci wypełniały krzyżówkę o środowisku.
✓ Dzieci odpowiadały na pytania zamknięte np. Co należy 

zrobić z papierkiem, gdy w pobliżu nie ma śmietnika?
✓ Dzieci brały udział w zabawie Zgaduj-zgadula, 

odpowiadając na pytania otwarte np. Jakie zwierzęta 
mieszkają w lesie?

✓ Dzieci otrzymały dyplomy „Przyjaciela Ziemi”.







Konkurs plastyczny
”BOHater ekOLOGii”

✓ Tematem konkursu było 
ukazanie ekologicznego 
zachowania.

✓ Prace zostały wykonane       
w formie komiksu.

✓ Dzieci ukazały w swych 
pracach właściwe wzorce     
w zakresie korzystania ze 
środowiska.

✓ Celem konkursu było 
zaangażowanie dzieci w 
działania proekologiczne.



kOnkUrs PLastYCznY „dzień
zieMi”

✓ Prace zwycięzców konkursu zostały wystawione w Bibliotece 
Miejskiej w Gdyni.



GAZETKA SZKOLNA

✓ W każdym miesiącu 
przygotowywałam gazetkę 
ekologiczna na tablicy dla rodziców.

✓ Tematami były m.in.: ABC Młodego 
Ekologia, „Baw się dbając o nasz 
świat”, „Wychowanie ekologiczne     
w przedszkolu”.

✓ W powyższych gazetkach 
zamieszczane były informacje 
pomagające kształtować nawyki 
proekologiczne, zawracającego 
uwagę na segregację śmieci, 
świadome gospodarowanie 
odpadami, możliwościach 
wykorzystywania surowców 
wtórnych.



ZAJĘCIA BADAWCZE

✓Dzieci w przedszkolu uczestniczyły w zajęciach 
badawczych mających na celu zaangażowanie ich w 
działania proekologiczne i przybliżające do zgłębienia 
wiedzy o środowisku.

✓ Zajęcia badawcze z wodą stworzyły możliwość 
oddziaływania przez edukację i zabawę na rozwój 
wychowania ekologicznego dzieci.

✓ Zadanie 1 polegało na przesunięciu piórka 
unoszącego się na wodzie za pomocą słomki.

✓ Zadanie 2 polegało na przełożeniu kostek lodu z 
jednego pojemnika do drugiego zanim lód zamieni się 
w wodę.





Ekokorowód

✓ „Ekokorowód muzyczny” z 
instrumentami wykonanymi 
przez dzieci wraz z rodzicami.

✓ Dzięki wykonywaniu 
ekologicznych instrumentów 
dzieci poznały niektóre 
możliwości wykorzystywania 
surowców wtórnych do zabawy.

✓ Dzieci wykorzystały odpady do 
pracy twórczej.

✓ Dzieci wraz z rodzicami 
zaangażowali się w działania 
proekologiczne.





EFEKTY/ WSKAŹNIKI PROJEKTU



Rezultaty projektu:
Nauczyciele chętnie uczestniczą i pomagają w programie, rozumieją celowość projektu.

Dzieci po zajęciach wiedzą, że należy chronić przyrodę, uświadomiły sobie jej wpływ na 
zdrowie i życie człowieka i sposoby jej ochrony.

Wiedzą, na co należy zwracać uwagę, by być świadomym konsumentem.

Wymieniają odnawialne zasoby i źródła energii.

Wskazują przykłady wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Wiedzą jak segregować odpady, wiedzą jak powtórnie wykorzystywać odpady.

Rodzice poznali właściwe metody gospodarowania odpadami, w tym hierarchii 
postępowania z odpadami, zasad segregacji odpadów, nowoczesnych technologii 

wykorzystywanych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.

Zwiększyła się świadomość ekologiczna w zakresie konieczności selektywnej zbiórki 
odpadów surowcowych.

Placówka aktywizowała lokalną społeczność do działań na rzecz ochrony środowiska.



Efekty rzeczowe 

• Przeprowadzono 3 eksperymenty dot. zanieczyszczenia środowiska, ochrony wód 
Quiz ekologiczny, międzyprzedszkolny. Prezentacja  zdobytej wiedzy i umiejętności.

• Odbyło się ślubowanie małych ekologów oraz wręczenie oznak „Małego Ekologa”
• „Torby i torebki ekologiczne”- wykonano 39 toreb wielokrotnego użytku; 

międzyprzedszkolny konkurs z udziałem rodziców
• Ankieta do rodziców „Rady na odpady”- oddano 72 ankiety
• Powstał fotoreportaż z przebiegu projektu w placówce
• Przeprowadzono 2 konkursy, w których udział wzięło 28 dzieci; powstała gazetka 

przedszkolna o tematyce projektu
• Przedstawiono apel z udziałem większości rodziców;
• Zwiad ekologiczny - wycieczki w najbliższym terenie: szukanie nielegalnych 

wysypisk, miejsc wyznaczonych do segregacji śmieci.
• Ekologiczny bal 
• Uwolnij swoje książki, wymiana książek literatury dziecięcej i dla dorosłych-przez 

cały okres trwania projektu
• Prezentacja multimedialna w wykonaniu Rodzica pt: „Rady na odpady”
• Olimpiada sportowa, (zajęcia otwarte z rodzicami), „Baw się z nami odpadami”
• Zapoznanie z tematyką ekologiczną – umieszczenie referatu na stronie 

internetowej a także na tablicy ogłoszeniowej dla rodziców na temat: 
„Wychowanie ekologiczne w przedszkolu” 



Upowszechnianie i promocja projektu:

- Informacje na stronie internetowej placówki 

- Wystawa z realizacji projektu w przedszkolu

- Wystawa prac konkursowych w miejskiej bibliotece

- Podsumowanie projektu z udziałem rodziców

- Planowana kontynuacja projektu



Ewaluacja projektu/wnioski
Projekt  Rady na odpady realizowany przez grupę 3,4,5,6 latków oceniam jako bardzo pozytywny 
przejaw w działalności dzieci i ich najbliższego środowiska w zakresie ekologii.

Wszystkie założone cele zrealizowano i przyniosły oczekiwany efekt. Dzieci z zainteresowaniem 
brały udział w zajęciach i akcjach dotyczących ekologii. Wiedzę swoją dzieliły z rodzicami, zdarzyło 
się, że wiele dzieci „wymusiło” segregację śmieci w domu, oszczędzanie energii, wody.

Dowiedzieli się o zagrożeniach wynikających ze spalania odpadów w domowych piecach.

Będąc ekokonsumentem dóbr i usług możemy żyć w harmonii z przyrodą. Celem wprowadzenia 
projektu była potrzeba szerokiego spojrzenia na zagadnienia ekologiczne. Idea wiodącą  zaś 
kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 
naturalnego w czasach gdy rozwój cywilizacyjny działa coraz bardziej destrukcyjnie na ludzi, 
zwierzęta i rośliny. A także przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w 
propagowaniu postaw ekologicznych.



WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I PROGRAMIE:

strona internetowa przedszkola:

www.przedszkole32.pl

strona internetowa Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki”

www.kzg.pl
Zakładka: EDUKACJA/SZKOŁA DLA ŚRODOWISKA

http://www.kzg.pl/

