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Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji projektu edukacyjnego 

pn.  „ Rady na odpady- sposoby segregacji odpadów i wykorzystanie 
ich do wtórnego użytku ”

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: 

Dorota Langowska, Jolanta Płaczek (Przedszkole nr 13 z Gdyni), 

Joanna Stępińska (Przedszkole nr 46 z Gdyni), 

Anna Zapart - Dembicka (Przedszkole nr 32 z Gdyni) 



Celem projektu było :

• budzenie kształtowania świadomości gospodarowania 
odpadami; 

• stworzenie możliwości oddziaływania poprzez 
edukacje dzieci i ich najbliższych; 

• angażowanie dzieci i dorosłych w działania 
proekologiczne; 

• kształtowanie nawyku segregowania odpadów. 



Cele projektu dziecko: 

• zna i rozumie pojecie : odpad, recykling, 
upcykling, reducing; 

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

surowców wtórnych do zabawy; 
• wykonuje z rodzicem pracę plastyczną o 

tematyce ekologicznej na konkurs. 



• 157 dzieci  w wieku 3,4,5,6 lat ich rodzice          
i pracownicy przedszkola.

• Przy współpracy z Komunalnym Związkiem 
Gmin “Dolina Redy i Chylonki”, Saniporem

Teren działania:

• Przedszkole nr 13 z Gdyni;

• Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia” z Gdyni;

• Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki” z Gdyni.

Uczestnicy projektu



rozpoczęła projekt realizowany w ramach programu                                      
„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” prowadzonego przez Komunalny 

Związek gmin „Dolina Redy i Chylonki”  z Gdyni.

Prezentacja Power Point na temat:
▪ Co to są odpady?

▪ Zbiórka i segregacja odpadów.
▪ Recykling.

▪ Odpady niebezpieczne.
▪ Składowanie odpadów.
▪ Drugie życie śmieci.



Efekty:
☺ Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń. 

☺ Wspólne zaplanowanie działań na terenie placówki.











W ramach projektu „Rady na odpady- sposoby segregacji 
odpadów i wykorzystanie ich do wtórnego użytku” odbyły 

się ekologiczne warsztaty plastyczne dla rodziców,  
których celem było:

• zapoznanie się z celami projektu realizowanego w 
przedszkolu,

• selektywna zbiórka odpadów, co możemy zrobić dla 
środowiska, prezentacja multimedialna,
• zrób z niczego coś użytecznego. 

Efekty:
• Rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywności i wzajemnej 

współpracy.
• Wykonanie przedmiotu na rzecz grupy.













Zajęcia w grupach miały na celu poznanie przez dzieci sposobów 

segregacji śmieci oraz  przedstawienie im metod  ponownego  

wykorzystania odpadów.

Poprzez stopniowanie trudności zadań 

i przekazywanych informacji, starałyśmy się  zaciekawić dzieci 

tematem, a przeprowadzone zabawy i zajęcia pozwoliły nam na 

przybliżenie dzieciom zagadnień danego obszaru wiedzy.

Efekty:

• Wzmacnianie proekologicznych nawyków w codziennym życiu.

• Wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska.

• Kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań.











W przedszkolu nauczyciele systematycznie (w każdym tygodniu) 
prowadzą zajęcia gimnastyczne z dziećmi. Do  swojej dyspozycji 

mają szarfy, woreczki, piłki, skakanki itp. Na poczet projektu 
„Rady na odpady – sposoby segregacji odpadów i wykorzystanie 

ich do wtórnego użytku” zostały przeprowadzone zajęcia 
gimnastyczne z nietypowymi przyborami, które umożliwiły 
zorganizowanie w przedszkolu ciekawych zajęć ruchowych                   

i ćwiczeń gimnastycznych.

Efekty:

• Dziecko potrafi wykonywać ćwiczenia gimnastyczne wykorzystując 
nietypowe odpady (gąbki), oraz gazety, pudełka, plastikowe butelki itp.

• Czerpie radość z zabaw i ćwiczeń.

























Wiele jest miejsc, gdzie panuje brud. Sprawcą tego jest człowiek.                                            
Naszym zadaniem jest uczenie dzieci szacunku do przyrody oraz 

wyrabianie nawyku wyrzucania śmieci do wyznaczonych 

pojemników.
Efekty: 

•Poznanie najbliższego, otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

•Poszukiwanie nielegalnych wysypisk śmieci, ukazanie dewastacji środowiska przez 
nieodpowiedzialnych ludzi. 

•Wzrost świadomości ekologicznej, wskazywanie dobrych sposobów segregacji 
odpadów. 











Wymiana książek, pozwala nam   przedłużyć życie używanym 
rzeczom, pozwala odetchnąć domowemu budżetowi i zadbać              
o ochronę środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów. 

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy wymianę książek dla dzieci             
i dorosłych. Wymiana odbywała się w proporcji 1:1  i cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. 

Efekty:

• Zmniejszanie ilości śmieci poprzez ponowne ich wykorzystanie przez 
następnych użytkowników.

• Ograniczenie ilości odpadów na wysypiskach. 
• Miejsce zbędnych rzeczy zastępują te, które będą przez nas używane. 









Dużą rolę i potrzebę dziecka w  wieku przedszkolnym 
odgrywają  zajęcia i zabawy z różnego rodzaju odpadami. 

Przez cały rok wykorzystywano w różnorodnych zadaniach            
i działalności plastycznej odpady jako materiał plastyczny, 

edukacyjny, dekoracyjny i zabawowy. 
Skupiono się na odpadach  nietypowych, tj. gazetach, rolkach 

po papierze toaletowym, plastikowych butelkach, 
nakrętkach, kubkach, gąbkach do kąpieli, sznurkach, 

wstążkach, kłębkach wełny, puszkach itp. 

Efekty:

• Stwarzanie dzieciom możliwości do prezentacji swoich 
umiejętności.

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.





























































Mama z naszego przedszkola przeprowadziła 
zajęcia w formie prezentacji multimedialnej.                  

Finałem tych zajęć był udział dzieci                      
w zajęciach dydaktycznych z zakresu 

segregacji odpadów.

Efekty:

• Rozwijanie wzajemnej współpracy.

• Kształtowanie postaw ekologicznych.









Artykuły ukazały się w gazetce przedszkolnej             
„Mały ekolog”, którą mógł obejrzeć i przeczytać każdy 

rodzic i gość przedszkola.
Na bieżąco staramy się zamieszczać artykuły dotyczące 

projektu, w którym nasze Przedszkole bierze udział.

Efekty:

•Rozwijanie stałego kontaktu z dziećmi i rodzicami. 

•Promowanie właściwych postaw związanych z segregacją śmieci, o ochronie 
naszej planety, jak się bawić żeby dbać o nasz świat. 

•Przekazywanie nowych treści dotyczących ochrony środowiska, 
•Zachęcanie do podejmowania działań związanych z ekologią.





W przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące 
segregacji odpadów. Zajęcia były prowadzone w grupach 

wiekowych wśród dzieci 3,4,5,6 letnich.
Poprzez stopniowanie trudności zadań i przekazywanych 

informacji, starałyśmy się zaciekawić dzieci tematem,               
a zabawy i zajęcia pozwoliły nam na przybliżenie dzieciom 

zagadnień danego obszaru wiedzy.

Efekty:

• Podopieczni dowiedzieli się,
jak należy segregować odpady oraz poznali rodzaje i kolory 

pojemników.

















Zajęcia połączone były z multimedialną prezentacją, 
której tematem  były: „Rady na odpady”

Efekty:

• Zapoznanie się ze sposobami segregacji odpadów.

• Podniesienie poziomu wiedzy.

• Wzrost świadomości ekologicznej dzieci.























Dzieci i ich rodzice wykonali ekologiczne Marzanny do 
międzyprzedszkolnego konkursu zorganizowanego przez naszą 

placówkę. Marzanny zostały wykonane z różnych odpadów 
ekologicznych.

Zgodnie z tradycją naszego przedszkola dzieci powitały wiosnę wraz 
z zaproszonymi gośćmi z Przedszkola nr 28 w Gdyni.                  

Barwny korowód udał się ulicami naszego osiedla na powitanie 
wiosny. Po dotarciu na plac przedszkolny nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu. Prowadząca uroczystość poprosiła 
przedstawicieli poszczególnych grup do dokonania segregacji 
odpadów z Marzanny, która była wcześniej wykonana przez 

nauczyciela. Segregacja odbyła się do wcześniej przygotowanych 
kolorowych pojemników. 

Efekty:
• Akceptacja zmiany tradycji palenia/topienia Marzanny na podział materiałów,            

z których jest wykonana do odpowiednich pojemników do segregacji odpadów.

































▪ PLANSZY,

▪ ILUSTRACJI,

▪ PLAKATÓW,













W naszym przedszkolu zorganizowane zostały zajęcia 
otwarte dla rodziców, których tematem była 

„Ekologiczna pisanka”. 

Efekty:

• Umiejętne wykorzystanie odpadów ekologicznych.

• Integracja pokoleń.

• Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i rodziców.



















Grupa  III miała przyjemność wystąpić przed publicznością 
składającą się z dzieci z pozostałych grup naszego przedszkola 

oraz zaproszonych  gości z „Centrum Aktywności Seniora”. 
Przedszkolaki opowiedziały dzieciom i seniorom historię dzieci, 
które były świadkami zaśmieconej plaży i skarżących się ptaków, 

delfinów i ryb na zanieczyszczone morze.                                          
Na szczęście, znalazły się dzieci i nurkowie  znający zasady 
ochrony środowiska,  którzy posprzątali  plażę oraz wodę. 

Zrobiło się miło i przyjemnie.

Efekty

• Rozbudzenie artystycznej wrażliwości dzieci. 
• Pokazanie możliwości połączenia ekologii i sztuki.

• Integracja pokoleń. 

















Bycie eko jest w modzie, lecz także pozwala nam  
zaoszczędzić. Bezgotówkowe wymiany zbędnych przedmiotów 
oprócz przedłużania życia używanym rzeczom, pozwalają także 
odetchnąć domowemu budżetowi i zadbać o ochronę środowiska 

poprzez zmniejszenie ilości odpadów. 
W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy wymianę puzzli, gier 
i układanek dla dzieci i dorosłych. Wymiana odbywała się w 

proporcji 1:1 i cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Pytania o następne terminy wymiany utwierdziły nas w przekonaniu 

o słuszności podjętego działania.
Efekty: 

• Zmniejszanie ilości śmieci poprzez ponowne ich wykorzystanie 
przez następnych użytkowników. 

• Dbanie o środowisko w myśl zasady : Reuse, Reduce, Recycle, 
• Ograniczenie ilości odpadów na wysypiskach. 

• Miejsce zbędnych rzeczy zastępują przedmioty, które będą 
przez nas używane. 









Rodzice bawiąc się ze swoimi dziećmi stają się aktywnymi uczestnikami  
procesu edukacyjnego. Zajęcia miały charakter radosnej zabawy i pracy. 

Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech ich aktywności, 
koncentracji uwagi oraz posiadanych wiadomości i umiejętności, jak 

również, w przypadku zajęć gimnastycznych, towarzyszenia dzieciom           
w wykonywaniu ciekawych ćwiczeń z wykorzystaniem nietypowych 

przyborów.

Efekty:
• Promowanie dbałości o środowisko poprzez zbiórkę surowców nadających się do 

ćwiczeń. 

• Współpracowanie wychowanków z rodzicami w zakresie edukacji ekologicznej.

• Kształtowanie właściwych postaw i nawyków dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego.

• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

• Ukazanie ciekawych sposobów na wykorzystanie gazety, plastiku i nietypowych 
odpadów tj. gąbek w zabawie i ćwiczeniach gimnastycznych. 













Posumowaniem naszych działań oraz doskonałym sposobem na powtórzenie       
i utrwalenie wiadomości był udział dzieci w zorganizowanym przez nas              

i dzieci z Przedszkola nr 46 quizie ekologicznym.                                     
Zadania przygotowane dla dzieci były bardzo różnorodne. 

Zawodnicy rozwiązywali zagadki słowne i słuchowe, segregowali obrazki, 
dokonywali wyboru podczas segregacji odpadów w odpowiednie torby.                   

Oceniali przykładowe zadania  (negatywne lub pozytywne )                               
i przyporządkowywali je do sylwety uśmiechniętej lub smutnej buźki.

Efekty:

• Usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości na temat ochrony środowiska, 
segregacji odpadów.

• Wzrost świadomości ekologicznej dzieci.

• Satysfakcja dzieci z możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i poprawnego 
wykonania zadania. 

• Dobra i owocna współpraca z zespole i odczuwania radości ze wspólnego sukcesu. 
•Integracja dzieci z różnych przedszkoli. 









Dzieci z gr. IV i III ułożyły ekologiczny wierszyk, który 
wypowiedziały w formie ślubowania.

• MY DZIECI Z PRZEDSZKOLA WYPOWIADAMY TAKIE 
SŁOWA:

O ŚRODOWISKO DBAMY, KWIATÓW NIE ZRYWAMY.
CHRONIMY PTAKI, ZWIERZĘTA KAŻDY O TYM PAMIĘTA.

SEGREGUJEMY ŚMIECI O TYM WIEDZĄ DZIECI.
WODĘ OSZCZĘDZAMY O ZIEMIĘ NASZĄ DBAMY I 

PRZYRZEKAMY:

• BYĆ MAŁYM EKOLOGIEM. 
• DBAĆ O POWIETRZE I WODĘ.









Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy zgodnej                      
z tematem przy pomocy rodziców. Można było wykorzystać różne 
materiały ekologiczne lub surowce wtórne(papier, plastik, tekturę, 

tkaniny jutowe, lniane i bawełniane, sznurki itp.)
Pojawiło się wiele pięknych, pomysłowych i oryginalnych prac.  

Wszystkie ozdobiły na kilka dni przedszkolny korytarz. 

Efekty: 

• Ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych, recykling jako jedna z metod 
ochrony środowiska naturalnego. 

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka. 
•Inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

•Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. 
• Prezentacja talentów plastycznych. 

• Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych. 

























W naszej placówce została 
przeprowadzona ankieta dla 
rodziców „Ekologia wokół nas”



Po realizacji projektu uczestnicy nabyli wiedzę poprzez:

• wymianę doświadczeń i spostrzeżeń,
• kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań,
• poznanie najbliższego, otaczającego nas środowiska przyrodniczego,
• poszukiwanie nielegalnych wysypisk śmieci,
• ukazanie dewastacji środowiska przez nieodpowiedzialnych ludzi,
• zastępowanie miejsca zbędnych rzeczy takimi, które będą przez nas 

używane, 
• zachęcanie do podejmowania działań związanych z ekologią,
• zapoznanie się ze sposobami segregacji odpadów oraz rodzajami i 

kolorami pojemników,
• podniesienie poziomu wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej,
• usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości na temat ochrony 

środowiska, segregacji odpadów , możliwości zaprezentowania swojej 
wiedzy i poprawnego wykonania zadania.



Po realizacji projektu uczestnicy nabyli umiejętności przez:

• wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska,

• pokazanie możliwości połączenia ekologii i sztuki,

• wykonanie przedmiotu na rzecz grupy,

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

• stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji swoich umiejętności,

• zmniejszanie ilości śmieci poprzez ponowne ich wykorzystanie przez następnych 
użytkowników,

• przekazywanie nowych treści dotyczących ochrony środowiska,

• wzrost świadomości ekologicznej,

• zastąpienie miejsca zbędnych rzeczy takimi, które będą przez nas używane. 

• ukazanie ciekawych sposobów na wykorzystanie gazety, plastiku i nietypowych 
odpadów tj. gąbek w zabawie i ćwiczeniach gimnastycznych.

• ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych, recykling jako jedna z metod 
ochrony środowiska naturalnego.

• ograniczenie ilości odpadów na wysypiskach.



Po realizacji projektu uczestnicy wykształcili postawę ekologiczną przez:

• promowanie właściwych postaw związanych z segregacją śmieci,               
ochroną naszej planety,

• rozwijanie wzajemnej współpracy,
• wzmacnianie proekologicznych nawyków w codziennym życiu,
• dbanie o środowisko w myśl zasady : Reuse, Reduce, Recycle,
• umiejętne wykorzystanie odpadów ekologicznych,
• umiejętne wykorzystanie nietypowych odpadów (gąbek) oraz gazet, pudełek, 

plastikowych butelek itp. do ćwiczeń gimnastycznych i zajęć plastycznych,
• akceptację zmiany tradycji palenia/topienia Marzanny na podział materiałów, 

z których jest wykonana, do odpowiednich pojemników do segregacji 
odpadów,

• kształtowanie właściwych postaw i nawyków dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego.



Zorganizowano:
• Jeden międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny, pt.: „Torby i torebki 

ekologiczne” 
• Jedną przedszkolną wymianę książek, pt.: Uwolnij swoje książki” podczas której 

wymieniono 53 szt. książek.
• Jedną przedszkolną wymianę puzzli, gier, układanek, pt.: „Zadbaj wspólnie o 

środowisko” na której wymieniono 35 szt. puzzli. 

Przeprowadzono:
• Szkoleniową Radę Pedagogiczną podczas której nauczycielki wykonały wazonik z 

pojemnika po kefirze i oklejały go kolorowym papierem. Wykorzystanie do kącika 
przyrody. 

• Ekologiczne warsztaty plastyczne, których tematem było wykonanie z niczego 
czegoś użytecznego, 

• Zajęcia otwarte z rodzicami z gr. VI, których tematem była „Ekologiczna 
pisanka”

• Zajęcia otwarte z rodzicami z gr. IV, na których odbyła się ekologiczna olimpiada 
sportowa, pt.: Baw się z nami odpadami” Wykorzystano do tych zajęć odpady 
plastikowe, papierowe i nietypowe. 



• Na zajęciach plastycznych wykonano dużo ciekawych prac 
wykorzystując do tego celu odpady ekologiczne: kodeks ekologiczny 
,instrumenty alternatywne, akwarium, statki, wazoniki, laurki, grzybki, 
pisanki ,kwiatki, Marzanna, papierowe cudaki, bałwanki.

• Przeprowadzono trzy rodzaje ćwiczeń gimnastycznych z 
wykorzystaniem odpadów papierowych, plastikowych i  nietypowych 
gąbek kąpielowych

• Zorganizowano szereg zabaw  wykorzystując do tego celu plastikowych 
kubeczków i po jogurtach oraz  plastikowych nakrętek.

Uczestniczyliśmy w wycieczce do:
• Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni-zajęcia z 

ekspertem            
• Akwarium Gdyńskiego- udział w zajęciach edukacyjnych.
• Gdyni na Skwer Kościuszki z ekologicznym kwiatkiem- powitanie wiosny                  

z Przedszkolem nr 46 „Jaś i Małgosia” z Gdyni



• Uczestniczyliśmy w barwnym korowodzie z dziećmi z Przedszkola nr 28  
z ekologiczną Marzanną. Korowód udał się ulicami naszego osiedla na 
powitanie wiosny. 

• W naszej placówce odbyło się spotkanie z rodzicem, który wykonał 
prezentację multimedialną. Jej tematem były „Rady na odpady”

• Z udziałem naszych przedszkolaków odbył się międzyprzedszkolny quiz 
ekologiczny zorganizowany na terenie Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” 
z Gdyni.

• Na terenie naszej placówki przeprowadzono ślubowanie małych 
ekologów. Wręczono każdemu dziecku odznaki „Małego Ekologa” 

• Grupa  III miała przyjemność wystąpić przed publicznością składającą 
się z dzieci z pozostałych grup naszego przedszkola oraz zaproszonych  
gości z „Centrum Aktywności Seniora”. 



Upowszechnianie i promocja projektu:

• Informacja o projekcie została zamieszczona na stronie 
internetowej Przedszkola nr 13 na Facebooku.

• Artykuły zamieszczono w gazetce przedszkolnej „Mały ekolog”, 
którą mógł obejrzeć i przeczytać każdy rodzic i gość 
przedszkola.

• Wystawa z realizacji projektu w przedszkolu odbywała się po 
każdych zajęciach plastycznych, konkursie, zajęciach otwartych.

• Realizacja projektu przebiegała w miesiącach  luty, marzec, 
kwiecień.



Gazetka przedszkolna                    
„Mały ekolog”,



Wystawa  prac w przedszkolu  







































Ewaluacja projektu/wnioski

W ankiecie „Ekologia wokół nas”  wzięło udział 48% rodziców                                   
z   Przedszkola nr 13. 

• Na pytanie, czy interesują się ochroną środowiska 
i popierają selektywną zbiórkę śmieci i segregację odpadów 93% 

rodziców odpowiedziało tak. 

• 77%  respondentów segreguje w domu śmieci zawsze, natomiast 19 % 
często.

• Przed wrzuceniem butelki plastikowej do specjalnego pojemnika 67% 
odkręca nakrętkę, a 52% składa kartonik na płasko.  

• W swoich gospodarstwach domowych 37% często używa produktów               
z recyklingu, a 55% sporadycznie. 

• 52% deklaruje duży dostęp do pojemników do segregacji w swojej 
okolicy, 30 % zauważyło brak pojemników  na niektóre odpady.

• 96% rodziców uważa, że segregacja sprzyja ochronie środowiska,                 
a 83% jest zadowolonych ze stanu środowiska naturalnego w swojej 

miejscowości.



Ewaluacja projektu/wnioski

Co sprawia, że ludzie nie segregują śmieci?

• Ankietowani najwięcej głosów oddali na lenistwo. 
• Na drugim miejscu brak zainteresowania 

ochroną środowiska , brak czasu, brak 
pojemników do segregacji , brak informacji              

o sposobie segregacji.               
• 91 % rodziców rozmawia o ekologii ze swoim 

dzieckiem i 97% uważa że dzieci mogą 
przyczynić się do ochrony środowiska.



Ewaluacja projektu/wnioski

• Nasze działania podjęte w trakcie realizacji projektu dobierałyśmy 
zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami naszych wychowanków. 

Włączyłyśmy do aktywnej współpracy rodziców i specjalistów. 
Zadbałyśmy o promowanie projektu „ Rady na odpady -sposoby 

segregacji odpadów i wykorzystanie ich do wtórnego użytku” poprzez 
redagowanie artykułów dla rodziców i proponowane przez nas działania 

edukacyjne, które dały dzieciom możliwość twórczego działania, 
pobudzały zainteresowania ekologiczno-przyrodnicze, budziły wrażliwość 

na zagrożenia.
• Założone cele projektu zostały osiągnięte, a dzieci aktywnie 

uczestniczyły we wszystkich etapach projektu. 
• Dobry dostęp do informacji, bogata oferta pomocy pozwoliła na dobre 

przygotowanie i realizację działań proponowanych w ramach projektu. 
• Taka metoda pracy jest ciekawą propozycją zarówno dla nauczyciela,  

jak i wychowanka. W ewaluacji projektu pomogła nam ankieta skierowana 
do rodziców.



WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE  
I PROGRAMIE:

strona internetowa przedszkola:

www. przedszkole@przedszkole13.edu.pl

strona internetowa Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki”:

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

http://www.kzg.pl/


Opracowały:
mgr Dorota Langowska,

mgr Jolanta Płaczek


