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Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji projektu 
edukacyjnego pn.  „Świat pełen opakowań” 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 Paczull, Beata Gawęda, Grażyna Niewęgłowska



Celem projektu było:

1. Kształtowanie postaw ekologicznych w życiu codziennym.

2. Zwracane uwagi na nie kupowanie produktów nadmiernie opakowanych.



Cele projektu (szczegółowe):

Dziecko:

• poznaje różne rodzaje opakowań

• zna zagrożenia dla środowiska związane z kupowaniem produktów 

nadmiernie opakowanych

• rozumie konieczność zmniejszania ilości opakowań

• potrafi wykorzystać odpady w zabawie i pracach plastycznych

• zdobywa wiedzę z zakresu ekologii na podstawie przeprowadzonych 

doświadczeń



Uczestnicy projektu: 
dzieci ze „Słonecznego Przedszkola” Niepublicznego 

Przedszkola w Wejherowie i ich rodziny

Teren działań:
• siedziba przedszkola

• miasto Wejherowo i jego okolice
• miasto Hel



OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ:



ZBIÓRKA OPAKOWAŃ

Zadanie to miało na celu  unaocznienie 

Przedszkolakom ile miejsca zajmują opakowania 

po zużytych produktach i w jak szybkim tempie narasta ich masa.



ZAJĘCIA EDUKACYJNE

➢ RODZAJE OPAKOWAŃ

Podczas zajęć przedstawiono rodzaje opakowań używanych do promocji 

i przechowywania zakupionych produktów.



➢ SEGREGACJA

Zajęcia miały na celu nabycia przez dzieci dobrych 

nawyków segregowania odpadów.



➢ BADANIE OBJĘTOŚCI OPAKOWAŃ - ODPADÓW
Poprzez doświadczenie przybliżono 

dzieciom w jaki sposób można 

zminimalizować gabaryty zużytych 

opakowań w celu ich dalszej obróbki.







➢ DROGA ODPADÓW - RECYKLING

Po segregacji ukazano drogę możliwości 

powtórnego wykorzystania niektórych odpadów.



Dzieci dokonywał 

analiz 

porównawczych.



➢ FILMY EDUKACYJNE

• www.odpakowani.pl
• seria filmów edukacyjnych „EKOkonsument” (stowarzyszenie Tilia)

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

prezentacja edukacyjnych filmów, a 

szczególnie filmów animowanych.



➢EKOZNAKI

Nieco więcej skupienia wśród milusińskich wymagały 

zajęcia omawiające ekoznaki zamieszczane na 

produktach przeznaczonych do sprzedaży.



Zajęcia te przeznaczone były także dla rodziców.



➢ EKO-KONSUMENT - ZAKUPY

W praktycznym pokazie przekazano dzieciom zbytek w ilości opakowań 

zawierających jeden produkt.



Jednym z zadań było, podporządkowanie uśmiechniętej lub nie 

buźki przy produktach nadmiernie, lub nie, opakowanych.



Przedstawiono charakterystykę konsumentów dzieląc ich na: 

ekokonsumetna – kupującego z rozsądkiem i konsumenta 

nieracjonalnego.



WIZYTA W SKLEPIE – NASZE ZAKUPY

Uwieńczeniem całości zagadnienia było 

dokonanie zakupów przez 

przedszkolaków – ekokonsumentów.



Prezentacja zakupionych 

produktów.



DOŚWIADCZENIA
➢ ŚMIECI W GLEBIE

Przeprowadzono kilkumiesięczne 

doświadczenie, polegające na zakopaniu 

czterech rodzajów odpadów i przekonanie się 

co się z nimi stało po ich odkopaniu na wiosnę.





Po siedmiu miesiącach przeprowadziliśmy prace 

wykopaliskowe i okazało się, że po skórce 

banana nic nie pozostało, papier częściowo się 

rozłożył, a opakowanie szklane i plastikowe nie 

zmieniły swojej struktury.



➢ WZROST ROŚLIN A ZANIECZYSZCZENIA GLEBY

Innego rodzaju doświadczeniem 

było posadzenie cebuli w glebie i 

różnym stopniu zanieczyszczenia 

jej podłoża.



O tym jakie znaczenie w przyrodzie ma niezanieczyszczony grunt, naocznie 

przekonały się przedszkolaki sadząc cebulę na różnym podłożu. A oto efekt 

tego sadzenia po kilku miesiącach.



KONKURS MIĘDZYGRUPOWY 
PT. „STWÓR OPAKOWANIOWY”

Ilość nagromadzonych 

dla potrzeb zajęć 

opakowań było 

przyczynkiem do 

pomysłu na 

zorganizowanie 

konkursu pt. „Stwór 

opakowaniowy”





ZAJECIA – ZASADA 3 R W ŻYCIU CODZIENNYM
(= 3 U: UNIKAJ KUPOWANIA ZBĘDNYCH RZECZY, UŻYWAJ PONOWNIE, UTYLIZUJ)  

Po tych zajęciach najstarsza grupa 

przedszkolaków śmiało potrafi 

rozszyfrować co kryje zasada 3R, 

choć trudna dla nich do 

wymówienia.



KONKURS PLASTYCZNY (DLA STARSZAKÓW)

PT. „ZASADA 3 R W ŻYCIU CODZIENNYM”

Klamrą spinającą zagadnienia zasady 3R było przeprowadzenie na ten 

temat konkursu plastycznego.



KONKURS NA „EKO CHOINKĘ”
➢ ETAP WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY

Niespodziewanie dużym powodzeniem 

cieszył się cyklicznie organizowany w okresie 

przed świętami Bożego Narodzenia rodzinny 

konkurs na 

„Eko Choinkę”, który zawierał się w dwóch 

etapach.



Laureaci konkursu wewnątrz przedszkolnego.



➢ ETAP MIĘDZYPRZEDSZKOLNY

Laureaci konkursu między przedszkolnego.



KONKURS RODZINNY PT. 
„WIELKANOCNE JAJKO Z NIESPODZIANKĄ”

ze zużytych opakowań i niepotrzebnych materiałów wtórnych

➢ ETAP WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY



➢ ETAP MIĘDZYPRZEDSZKOLNY



SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM „EKO DOLINY”

Nasze długotrwałe zabiegi mające na celu prezentacji funkcjonowania „Eko Doliny” 

zakończyły się pełnym sukcesem, poprzez zajęcia przeprowadzone w naszej placówce 

przez przedstawicielkę ww. firmy.



ZAJĘCIA EDUKACYJNE – W BŁĘKITNEJ SZKOLE - HEL



Grupa „Smerfów” wybrała się na Hel, 

aby wziąć udział w zajęciach na 

terenie „Błękitnej Szkoły”.



Po tej wizycie, która unaoczniła ile czasu 

potrzeba do pełnego rozkładu różnego 

rodzaju odpadów na dnie  morskim, na 

pewno nikt z biorących udział w tych 

zajęciach nie pozostawi po sobie bałaganu 

po pobycie nad morzem.



JAK POWSTAJE PAPIER?

➢ GOSPODARKA LEŚNA

Uczymy nasze dzieci o potrzebie oszczędzania papieru. Aby im to dogłębnie uzmysłowić 

wybraliśmy się do lasu, gdzie leśniczy przeprowadził pogadankę na temat ilości drzew 

potrzebnych do produkcji określonej ilości papieru.



Ciekawe czy ktoś odpowie na pytanie ile bloków 

rysunkowych można wyprodukować z  tej ilości 

drewna?

Drzewo rośnie długo, lecz 

ginie w momencie.



➢ PRZEDSZKOLNY RECYKLING PAPIERU

Mając na względzie ochronę lasów postanowiliśmy  

wyprodukować własny ekopapier, używając do tego 

celu min.  makulaturę, wodę i klej do tapet.







UPCYKLING

➢ GRZECHOTKI Z PLASTIKOWYCH BUTELEK

Dużą pomysłowością popisały się dzieci podczas zajęć powtórnego 

wykorzystania zużytych rzeczy już do nowych celów.



➢ POJEMNIKI NA KREDKI
Z ROLEK I GAZET



➢ ŁÓDKA Z BUTELEK
(PREZENTACJA

WIERSZA WANDY CHOTOMSKIEJ
„My Piraci”

➢ KUCHENKA Z KARTONU I SZAREGO 
PAPIERU

(PREZENTACJA WIERSZA
WANDY CHOTOMSKIEJ „Kurczę blade”



Pojemniczki metalowe, plastikowe i 

ozdoby wielkanocne.



ZAJĘCIA Z RODZICAMI –
WYKORZYSTANIE 

OPAKOWAŃ



Szlagierem okazały się wspólne zajęcia z rodzicami. Frekwencja przekroczyła 

oczekiwania organizatorów. Tworzenie nowych rzeczy z zużytych opakowań było 

bardzo pomysłowe.



PREZENTACJA ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

Wprowadzenie do 

prezentacji 

przeprowadził 

Dyrektor 

Przedszkola.



GRY I ZABAWY Z 
WYKORZYSTANIEM OPAKOWAŃ

Całość spotkania uwieńczyła 

sportowa rywalizacja, w której trudno 

było jednoznacznie stwierdzić kto się 

bardziej angażował, dzieci czy rodzice. 

Zabawa była przednia!



PRZEDSTAWIENIE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ 
„ŚWIAT PEŁEN OPAKOWAŃ”

Przedstawienie dla dzieci z przedszkola.



Przedstawienie dla rodziców i zaproszonych gości.



Śmiało możemy stwierdzić, iż my 

przedszkolaki ze „Słonecznego 

Przedszkola” z ekologią jesteśmy za pan 

brat.



Całość spotkania spięło wypełnienie przez 

rodziców pomysłowej ankiety pod hasłem 

„Moja rodzina a śmieci”



EFEKTY/ WSKAŹNIKI PROJEKTU

➢ zdobycie przez dzieci, a za pośrednictwem nich i przez rodziców 

szerokiej wiedzy na temat ekologii, zasad ochrony środowiska

➢ powstrzymywanie się przez rodziców, ze względu na ich dzieci 

dokonywania zakupów nadmiernie opakowanych

➢ wyprodukowanie przez gospodarstwa domowe dzieci, mniejszej 

ilości odpadów

➢ wprowadzenie nawyku domowej segregacji odpadów

➢ wprowadzenie nawyku ponownego wykorzystywania niektórych 

zużytych rzeczy



REZULTATY PROJEKU:

Odbiorcy projektu:

1. Nabyli wiedzę dokonywania wyboru zakupów.

2. Nabyli umiejętności powtórnego wykorzystywania zużytych rzeczy.

3. Wykształcili postawę dbałości o ochronę środowiska, poprzez 

zmniejszenie produkcji odpadów i ich prawidłową segregację.

4. Wzrósł poziom wiedzy proekologicznej wśród przedszkolaków.

5. Rodzice względem swoich dzieci zwiększyli dbałość ochrony 

środowiska.



EFEKTY RZECZOWE
• przeprowadzono 6 tematycznych zajęć przeznaczonych dla 60 dzieci

• zaprezentowano 6 filmów edukacyjnych dla 60 dzieci

• przeprowadzono zajęcia praktyczne w terenie – zakupy w sklepach z udziałem 

40 dzieci

• przeprowadzono 3 doświadczenia dla 60 dzieci

• zorganizowano konkurs międzygrupowy dla 90 dzieci

• zorganizowano konkurs plastyczny dla 20 dzieci

• zorganizowano 2 rodzinne międzyprzedszkolne – miejskie konkursy w których 

wzięło udział 65 rodzin

• zorganizowano spotkanie z ekspertem dla 40 dzieci

• zorganizowano dwie wycieczki terenowe dla 20 dzieci

• przeprowadzono zajęcia otwarte z udziałem 38 rodziców

• wystawiono przedstawienie ekologiczne dla 50 dzieci oraz 38 rodziców

• przeprowadzono audyt „Moja rodzina a śmieci” dla 19 rodzin



UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA PROJEKTU:

• prezentacja na przedszkolnej stronie internetowej 

• prezentacja na przedszkolnym Facebook

• prezentacja multimedialna dla zaproszonych gości

• dwie gazetki ścienne

• trzy wystawy pokonkursowe

• planowana kontynuacja projektu w kolejnych latach 

przedszkolnych



EWALUACJA PROJEKTU/WNIOSKI

Wszystkie założone cele projektowe zostały w pełni osiągnięte. Do 

mocnych stron, należy zaliczyć bezpośrednie dotarcie do dzieci oraz ich 

rodziców, co zaowocowało ich pełnym zaangażowaniem, w realizacji 

projektu. Należ także podkreślić prawidłową współpracę nauczycielek z 

koordynatorem projektu. Do słabszej strony, należy zaliczyć 

nienależyty, zdaniem koordynatora poziom współpracy pomiędzy 

koordynatorami przedszkoli współrealizującymi projekt.  



WIĘCJE INFORMACJI O PROJEKCIE I PROGRAMIE:

strona internetowa przedszkola:
www.sloneczneprzedszkole.com.pl

strona internetowa Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”

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


